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പരശ്മ്യക്കെരുകട ച്രഖ്ഗചനാതാഥ്ം 
ത ന ര നാനി 

കുട്ടികളുടെ വലിയ മാസിക 

പുമ്പാററ 

മാനേജിംഗ് എഡിററര് 

പി. എ. വാരിയര് 

: പൂമ്പാററ' 

തിരുവനന്തപുരം-14 

1900 ഒമക്ലഴവര് ) നത്തു, 179 



ചതദ്ഖ്യക്ര്മട ച്ര'ഖ്യപറാതാറ്ം 

ഒവെദ്യരത്നം പി. എസ്സ്റ്. വാരിയരുടെ 

ആയ്യവൈദ്യശാല 
കോട്ടക്കല് (കമായ) 

സ്ഥാപിതം: 1902 

ഫെഡ് ഓഫീസ് ടെലിഫോണ്സ്: 

ഒഓാഛീിദ്മ് (140൧ ൧൪൭൧൭100 20 402൧00 7൦ 
& ഠ൦0ല൦0/ 7020൭2) ഫഹൈങ്്. 27 

രാര്റ്മാംഗ് ഫോം ഛോ. 44 

മഗര്്മോജ?ംഗ്' ൭7 (65/ഠ0േ൦) ഹേഗങ്ജ്- 277 
പ്രധമ (0171൧ & ൦51൦൦൦) കോങ്ങ്. 2 

ജാ മാരോഷര് (65൦0൦൦) . ഛോഴങ്ങ്. 26 

ബ്രാഞ്ചുകള്: 
7. കോഗഥ? ക്കള്” (ഹോങ്. 2/2) ക്ഷ്ലുാമ്മ?ഗേര്ഥ് 

2. താത്രൂര് (ഛോ. 47) ്റ്ലേഷറര്്ോഗദ്ഥ് 

റ്. ചഠചക്കാട്* (തഫാങഞ്ജ്- 7042) വ/ടകിറ്െതാ 

2. ,, മറാമ്മിക്ല് 72/രഥിച്ചേ (ഫണ. 7) ഒ. ബി. ഗോഗദ്ഥ് 

റ്. എഠമൊാഷകം (ഛം: 026) മഹാത്മാഗാസഥിഥോദ്ഥ് 

മ (ഛൊങ്ഞ്. 26777) ക്ഷവഭ്യക്ാമ്ഥ മമമനആം 

6. തത്വദ്മാതച്യരം (ഛോമങ്ജ്. 4624 ദ്ലലാച/റോഗദ്ഥ് 

ഗ്, കൂമമഠദ്ഥ് (ഫൊണ്. 772) 0, കാധ്േതിരോ?ശ്ഥ് 

മ്, തമച്യവഗ മാറുധമ്മിക്ക റയ് ശഥിച്ചേ? വേങ്ക് റേഗശ്ഥ് 

ഴി, മദിരാശി (ഹോണ്: 7127) ക്രൂട്(മഗചതിര്ാഥദ്ഥ, ്ചകവ/0ക്ടം 

ശാശ്്രീദ്മമാക്മി ദ്മാര്മ്മ?ച്ച ആമുയുര്ല്യവേദ ഓഷഗമ്ങളും വ?ദഗ് ഭഗ 

മഗമ്ഥ' മമമ അഹാമ്മമ്യം മഫഥ്ഒഛഹ്ന്ഥില്മ്മിരാമം ഒ്രഞ്ചക 

മ?ത്കീമിനമം ൧൧/൭ിക്കുനുാതാമമ്. ചഗിച്ചിത്ത്, റായതക്കിഗ? മുനചമ്മ 

കേരതമ്മ്മ ൧/7കഷിത്ത്ധകറം കകോട്ടസ്ത്യഥ്യകമ് ഗോള്ഡന് ജുബിലി 

നര്സിംഗ് ഹോമില് വച്ചു്” ക്രഗാഥാകമ്വദ ചമോമ്റാ മേ രോംക്ട 

മമ?ക്ക് മാടമമകകു൭02. 

വഥിഴുതന്ഥ൪ഥമ്മ: രേഗഗികറംക്ക് എഴമ്തകത്തകറാവഥ?് പ്രാ 

മാമവ/൭00യക270 ചിക: മി്ച്മിച്ചിര്മിക്കു്മാതമ്ക്. 

മഗരോഷുംഗ് ട്ര? 

പനയം. അര് ഷം (ത്തം. ഷാ 

1600 ഡൃാ്ക്കു 



ചരദ്ല്യക്കഥരുകട ക്ര/ഖ്2ചരാതഃറം 

ഒക്ലോബര് ലക്കത്തില് 

ര 
അഭിമുഖസംഭാഷണങ്ങള്, നാടോടിക്കഥകള്, 

. നോവല്, ചിത്രകഥ, 

കത്തുകള്, കുട്ടികള് എഴതുന്ന മുഖപ്പസംഗം, 

മറക്കാത്ത അനുഭവം, യാത്രാവിവരണം, 

സംസാരഭാഷ തെക്കും വടക്കും, 

ലിടേ ൦ 59൭150, മനസ്സിലാക്കുക, 

മനഃപാഠമാക്കുക, മുത്തശ്ശിക്കവിതകള്, 

നഴ് സറിഗാനങ്ങള്, സ്റ്റാമ്പുകളുടെ കഥകള്, 

മഹാന്മാര് പറയന്നു, ഇതൊന്നു പറഞ്ഞു നോക്കൂ, 

അ.ഒുതലോകം, കുട്ടികളുടെ ലോകം, 

ചിത്രപ്രശ്ശം, വിനോദപ്രശ്ശം, 

ശീഷകമത്സരം, കളികള്, 

കേട്ടീലയോ കിഞ്ചനവത്തമാനം, 

മാണിക്, കടംകഥകള്, ചൊല്ലകള്, 

ലഘുപരിക്ഷണങ്ങള്, പുരാണകഥാപാത്രങ്ങള്, 
നിങ്ങള്ക്കറിയാമോ? കണക്കിലെ കളികള്, 
കാല്പാടുകള്, ഡാക്ടര്, ക്യാമറയുടെ മുന്നില്, 
ആദത്തെ കണ്ടുപിട്ടത്തങ്ങള്, 
ചെറുകഥകള്, കവിതകള്, 

ശാസ്തരകഥകള്, ഹാസ്യചിത്ങ്ങള്.... 
പുതിയ പംക്തികള് പലത് 
ഒന്നാംതരം ആട്ട് പേപ്പറില് 

ഒന്നാംതരം ത്രിവഖ്ണു മുഖചിത്രം 

ഉ 

ബാലയ്യഗം 
കുട്ടികളുടെ മാസിക 

ഒരു മനയുഗം പ്രസിദ്ധീകരണം. 
വിശദവിവരങ്ങള്ക്ക് എഴുതുക: 
മാനേജര്, ബാലയുഗം---കൊല്ലം-8 

നി 

7 970 മക്ൂഗബ്ചര് 



ചരത്ധ്ൃകിമെര്ുംട ച്ര്0ചരാതഃറ്ം 

വധ ധ൦ ൧265 ൦0ന0//ന൦05 [70൩ 

6. ॥. 7. നമര മ് 

ാ ലു 7 റ 

ഠഥലഠ: ൨ല൧൧0൯ ൧൦0൧൧, 

1510-19-11. 

0ഠനലപ്പം, 2684 

ഏജന്സി അറിയിപ്പ് 
'യൃയറീക്ക'യുടെ ഏജന്റുമാര് ഓര്ഡറും കമ്മീഷന് കഴി 

ചൂള അഡ്വാന്സ് തുകയ്യം 10-ാം തിയതിക്കു മുമ്പ്തന്നെ മാനേ 

ജിംഗ് എഡിററക്ക് എത്തിക്കുക. 10-ാം തിയതി കഴിഞ്ഞുള്ളൂ, 

ഓര്ഡറുകള് യാതൊരു കാരണവശാലും സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. 

യ യം... യം ജം 

1/0 ധ൦ ൧65 ഠ0ന1/ന൦65 [70൩ 

£ സ്പ ലിന ഗം 

൧17൧. 9൨൧൧൧, 71 

2൧൦.൦൦൧൧൧൭൭. 1൧൪ 7 

ടേ € 2൧4൦ ൧0൧ട 4൧ 2൦ടടറപ്ഥട 

൧0൨൧0൦: 2573 



ഒന്നു” (5) 

പ്രത്യേക ഫീച്ചര് 
ഗാന്ധിപാദങ്ങളില് 

കരിക്കുലം സയന്സ് 

ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പ്പിയില് എന്താണ് 

പണിതീന്ന ഫഹെര്ബേരിയം 

ചോരയുടെ കഥ 

പോപ്പുലര് സയന്സ് 
അക്ഷരങ്ങളുടെ അറ 

മലയാളത്തിലെ അറബികള് 

തപാതക്കൂലി 

മത്സരലേഖനം 

എനെറ ഹോബി 

കഥ 

മകന് 

ബാലവാടി 

അനാഥ 

ചിത്രീകരണം 
പേയ് വിഷത്തോട്ട വിട 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 

പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യം 

1 

169 

1൫൫ 

20 

187 

റ! 

197 

൧(03 

194 

2 (05 

2 (08 

108 

2 (077 

1970 ലര് 

ചെല്ലവി൯ ഭവാന്മാരെന് 

ഗരുവിന നികടത്തില് 

അല്പാസ്ത്ിലവിട്ടത്തെ 

ചരിത്രം വായിക്കുവില് 

യ; തു കേര: മാസതൂസഹോത്യപരി] ച്ചത് 

മുഖപ്പേജുചിത്രം: 240൭0൭ ന്റ ശിര ല്പി 



മത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്തത്തത്തത്തതത്തത്തസത്ത്ന ഡ്ര്യഡ്ധ്യ്ധ്യ്യ്യധ്്ധയ്യസ്യ്യയ്യ്യു 

ഉത്തരം തേടുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങള് 

കുട്ടികള്ക്കും രക്ഷിതാക്കള്ക്കും വേണ്ടി 

അട്ടത്ത ലക്കത്തില് തുടങ്ങുന്ന ഒരു പുതിയ പാംമ്തി 

കുട്ടികളുടെ ഡോക്ടര് 
നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രശ്ലങ്ങള്ക്കുള്ള 

മറുപടി പ്രസിദ്ധികരിയഷ്ക്കാന് 

ധ്യറിക്ക ഓരോ ലക്കവും ഏതാനും പേജുകള് കരുതിവെങയ്യടുന്നു 

ക്ട്ടികളടെ ഡോക്ടറെന്ന പേരുകേട്ട 

ഡോ: എന്. പി. കാത്ത്യായിനിയമ്മ 

ഈ പാക്തി കൈകായ്യം ചെയ്യുന്നു 

നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യപ്രഴുങ്ങള് 

ഈ മേല്വിലാസത്തിലയക്കുക : 

ഡോ: എന്, പി. കാത്ത്യായിനിയമ്മ 

/ഠ “യയരിക്ക' 

മണ്ണുത്തി (6. 0.) തൃശൂര്. 

ഗനസനന്ത്സനസ്സതസതത്തത്തത്തതത്തത്തതത്സ 
സ്ര്യധ്ധ്രധ്ധ്ധ്ധഡ്ഡഡ്ഡ്ഡഡ്ഡ്യഡയ്യി 



ഗാമന്ഥിജ? മരിച്ചു, അദ്ദേഹം തൂഥമാമതാ വഗഥ?7കഷള? ത്ത് ലുല്ലമൂട? ച ൭ 

മഫ്ഥത്മഗവ/?7മ്മോതംമ്മ? നമുക്കതു ബക്കി ഒര്മച?ട? 

ഒഗമ്മകറഠമമത്രം. കരിഞ്ഞ ഒരു ചൃച്ചണ്ടമ?ത്രം: 

ബാലാമണിയമ്മ 

ഗാന്ധിപാദങ്ങളില് 
ജിവിതത്തില് മറക്കാനാവാത്ത ദിവസങ്ങള് എത കുറച്ചേ 

ഉള്ള? അങ്ങനെ ഒരു ദിവസമായിരുന്ന ഞത്ഷള്ക്കെല്ലാം അതു”. 

ഓമ്മകള്ക്ക് ജിവന് പുലത്തുന്നതര് വൈകാരികതീവ്രുതയാണ 
ല്ലൊ. പിറേറന്നു ഞങ്ങള് മടങ്ങിയതിനെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ 

ഒരു സ്കരണയും എനിക്കില്ല. ഗാന്ധിജിയുടെ അപദാനങ്ങള് വാ 
കി ക്കൊണ്ട് ഞങ്ങള് പതുക്കെ നടന്നു പോന്നിട്ടുണ്ടാവണം. അ 
ല്ലെങ്കില് ഓത്സയക്ൃം പകന്നുതന്ന ശക്തി ക്ഷയിച്ചതുകൊണ്ട് 
ഒരു വഞ്ചി പിടിച്ചിട്ടണ്ടാവണം. ഒന്നും തീച്ചയില്ല. ജീവിത 
മഹത്വത്തോട്ട സമ്പക്കം സിദ്ധിച്ചു ആ കുറച്ചു നിമിഷങ്ങള് മാ 
ത്രം നക്ഷത്രങ്ങളെപ്പോലെ സ്കരണയില് തിളങ്ങുകയാണ്ട്. 

കൊല്ലങ്ങള്ക്കുശേഷം കല്ലൃത്തയില്വെച്ചാണ് പിന്നെ 
ഞാ൯ മഹാത്മജിയെ കണ്ടതു”. അന്നു ഞാനും ഭത്താവും അദ്ദേ 
ഹത്തെ വന്ദിച്ച് മാറിനിന്നതേയ്യള്ള. തിരക്കാണ്, പത്രത്തില് 
ഫോട്ടോ കണ്ടിട്ടുള്ളു പലരും വരുനം, പോകുന്നു... 

മറെറാരു ദിവസം കല്ലൃത്തയില് നടന്ന ഒരു പ്രാത്ഥനായോ 
ഗത്തിനു പോയി. കാര് കുറച്ചു ദുരെ നിത്തി, തിങ്ങിക്കൂടിയ പുരു 
ഷാരത്തിന്നിടയിലുടെ ഞങ്ങള് പ്രാത്ഥനാവേദിയില്നിന്നക 
പെയല്ലാത്ത ഒരിടത്ത് ചെന്നിരുന്നു. കൂടെ യുണ്ടായിരുന്ന കൊച്ചു 
മകള് സുലോചനയെ തിരക്കു പേടിച്ച് അങ്ങോട്ടു കൊണ്ടുപോ 
യില്ല. ആക്ുട്ടി ഗാന്ധിജിയെക്കാണാന് വേണ്ടി ഡ്രൈവറുടെ 
സഹായത്തോടെ കാറിന്നു മുകളില് കയറിനിന്നു. ഗാന്ധിജിയെ 
ക്൭റിച്ചുള്ള ആദരവത്രയും നിലനിന്നിരുന്നു എങ്കില്ലും ആവേശ 
ത്തിനന്െറ നാളുകള് എനിസ്ക്കുന്നേയ്ത്കു കഴിഞ്ഞുപോയിരുന്നു. ആ 
പവിത്രജീവിതത്തിന്നു നേരിട്ട മോഹഭംഗത്തെക്കുറിച്ചാണു്ഞാ 
നന്നോത്തതു”. സ്വാതന്ത്രയത്തേക്കാളേറെ താന് വിലമതിച്ച സ 
മുദായമൈത്രി തകരുന്നതദ്ദേഹത്തിനു കണ്ടനിത്ക്കേണ്ടിവന്നു. 
മരണത്തിന്നു മുന്പുതന്നെ അതദ്ദേഹത്തെ തകത്തിയില്ലേ! നമ്മെ 
ജീവിതം പഠിപ്പിക്കാനായി കൂടെക്കൂടെ മഹാത്മാക്കള് വരുന്നു, 
അവര് പിനതള്ളപ്പെട്ടന്നു, മറക്കപ്പെട്ടന്നു. 
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 ഗാഥന്ഥിചഥദഒതാള?ല് ബ്ചഗമണൊ?മ്മമ്മ 

ഗാന്ധിജി, നവജീവനിലെഴുതാറുള്ള ലേഖനങ്ങള് ഞാന് 

സശ്രദ്ധം വായിച്ചുപോന്നു. മഹരന്നതൃത്തില് ചിറകുനിവത്തു 
ന്ന ആദശങ്ങള്ക്ക് താഴെ സ്വന്തം കൂട്ടകളണ്ടു്. ഇല്ലെങ്കില് ഉ 

 ണ്ടാക്കാമെന്നു അദ്ദേഹം ചുണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പറവന്തകും ആകാശ 

ത്തിലല്ല കൂട്ട്, ഭൂമിയിലാണ്. മനുഷ്യസ്സേഹത്തിന്നു പ്രാധാന്യം 

കൊട്ടക്കുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രത്തില് ഗാന്ധിയന് ധനശാസ്ത്രത്തിന്നു വി 
ജയനം സുനിശ്ചിതമത്രെ. അക്രമരഹിതമായ ചെറുത്തുനില്പ്പാ 

കട്ടെ നിസ്തലൃയമായൊരായുധമാണ്. വ്ൃതനിഷ്യരല്ലാത്തവ൪ എട്ട 
ത്ത പെരുമാറുന്നതു” സൂക്ഷിച്ചിട്ടവേണമെങ്കിലും ..... 

1948-നെറ ആരംഭം. ഒരു ദിവസം ഞാന് കുളികഴിഞ്ഞ് 

നാലപ്പാട്ട് വിട്ടിലെ മുകള്ത്തളത്തില് ഗീത വായിച്ചുകൊണ്ടി 

ധിയ്ക്കെ ഇളയ മകന് ഓടിവന്നു പറഞ്ഞു; മഫാത്മോ മരിച്ചു, വെ 

ടികൊണ്ടിട്ട്”, 

ഞാന് താഴത്തേയ്ത്കു ചെന്നു. എല്ലാവരുടേയും വിഷയം ഇതു 
തന്നെ, ക്ഷോഭം, വ്യസനം, സാഭ്രമം! അപ്പോള്ത്തന്നെ വന്ന 

പത്രം നിവത്തിനോക്കി വൈകുന്നേരം അഞ്ച്യമണിക്ക് സമുദ്ര 

തിരത്ത് പ്രാത്ഥന........ 

എനെറ മകള് കമല തന്െറ കവത്ത ₹*ജാക്കററ് "ചിന്തി 
കുറെ ബാഡ് ജൂകള് ഉണ്ടാക്കി, ഞങ്ങളുടേയ്യം അയല്പക്കത്തെ 
സുഹൃത്തുക്കളുടേയ്യം ഉട്ടപ്പുകളില് കുത്തി. അടുത്ത കുടിലുകളില് 
ചെന്നു പാവപ്പെട്ടവരെ വരുത്തി അവരേയം കറുത്ത ബാഡ്ജ് 

ധരിപ്പിച്ചു. അമ്മാമന്െറ നേതൃത്വത്തില് ഞങ്ങളെല്ലാം കടപ്പുറ 
ത്തേഷ്ത്കു നടന്നു. 

അഞ്ച്യ മണി. അതിര് കാണാത്ത വിീചീവിക്ഷ്യ,ബ്ലമായ സ 
മുദ്രം. സൂര്യന൯ അകലെ താഴ്ന്നു തൃടങ്ങി. അവിടെ പ്രകാശപുരം 

പൊട്ടിവിടരുന്നു, വെള്ള ത്തിലിറങ്ങിനിന്നു നനഞ്ഞ കണ്ണുകളോ 

ടെ, ആ മറഞ്ഞുപോയ മാനവജ്യോതിസ്ററിന്നവേണ്ടി ഞങ്ങള് 

പ്രാത്ഥിച്ചു. അതേ സമയത്ത് ഇന്ത്യ മുഴുവനും അദ്ദേഹത്തിന്നു 

വേണ്ടി പ്രാത്ഥിഴ്ത്ുയായിരുന്നു. 

ഗാന്ധിജി മരിച്ചു. അദ്ദേഹം തുറന്നുതന്ന വഴികളില് പുല്ലു 

മൂടി. ആ മഹാത്മാവിനേറതായി നമുക്കെത്തണ്ട് ബാക്കി? ഒരു 
പിടി ഓമ്മകള് മാത്രം കരിഞ്ഞ് ഇതള് കൊഴിഞ്ഞ ഒരു പുച്ചെ 

ണ്ട മാത്രംഭ ॥ 

(സ്മരണ മണ്ഡലത്തില്നിന്ന്. സാനുവാദം) 
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എസ്, പി. സി; എസ്; 

അക്ഷരങ്ങളുടെ 

അറ 

ഒരു പുസ്പുകം എതു ടൈപ്പില് അടിക്കണമെന്നു മു൯കൂട്ടി 
നിശ്ചയിക്കും. ഇതും എഡിറററാണ് ചെയ്യുന്നതു”. പുസ്തകത്തില് 
ഗ്രന്ഥകാരന് സ്വയം എഴുതിയ ഭാഗങ്ങളാണ് പ്രധാനം. മററു 
ചിലതും അതില് കാണാം. പുസ്തപൃകത്തിനെറയും ഗ്രന്ഥകാരന്റെ 
യും അച്ചടിച്ച പ്രസ്സിനേറയും പ്രകാശകനേറയും പേരു, വിഷ 

യവിവരം മുതലായി ആദ്ൃയപേജുകളിലെ വിവരങ്ങള് നിര്ബ്ബ 

ന്ധമായ്യം കാണും. പ്രസ്താവന, മുഖവുര, ടിപ്പണി, അടിക്കുറി 

പ്പ്, .നാമാനുക്രമണിക തുടങ്ങി വല്ലതും ഉണ്ടായേക്കാം. ഈ 

ഓരോന്നിനും ഏതേതു ടൈപ്പുകള് ഉപയോഗിക്കണമെന്നു മു൯ 

കൂട്ടി നിശ്ചയിക്കും. ടൈപ്പുകള് തെരഞ്ഞെട്ടക്കുന്നതിനടിസ്ഥാനം 
വായിക്കുന്നയാളിനെറ കഴിവ് (ഉദാഹരണത്തിന് --കുട്ടികള് 
ക്കുവേണ്ടി പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്ന പുസ്തകങ്ങള്ക്കു വലിയ ടൈപ്പ് 

ഉപയോഗിക്കുന്നു) ഭംഗി, വൈവിധ്യം. പ്രാധാന്യം, ഉപയോ 

ഗിത മുതലായവയാണ്. തലക്കെട്ട്, അദ്ധ്യായത്തിന്െറ പേരു 

മുതലായവന്ത്ും സാധാരണ ടൈപ്പിനേക്കാള് വലുത് ഉപയോ 
ഗിക്കും. 

മലയാളത്തില് എട്ടുമുതല് നാല്ലത്തിയെട്ടവരെ പോയിന്റി 
ലുള്ള അക്ഷരങ്ങളാണ് ഉപയോഗത്തിലിരിക്കുന്നതു്. സ്മാള് 
പൈക്കാ, പൈക്കാ, ഇംഗ്ലീഷ് ബോഡിം വെണ്ടക്കാം വഴത 
നങ്ങാ, മത്തങ്ങാ എന്നൊക്കെ ചെറുതു മുതല് വല്പതുവരെയുള്ള 
അക്ഷരങ്ങള്ക്കു പേരുണ്ടു'. പോയിന്റ് വലിപ്പത്തിന്റെ അളവാ 
ണ്. അച്ചാണിയുടെ (ടൈപ്പിന്െറ) തണ്ടു കനമാണ് പോയി 
൯൨൮ കണക്കില് പറയുന്നത്ര”. 

ഓരോ ഇനം അക്ഷരങ്ങളും പ്രത്യേകം പെട്ടികളിലിട്ടിരി 
ക്കും. അക്ഷരപവ്പെട്ടിയില് ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഓരോ അറകഒ 

ച് ള ല്, 
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തദക്ഷരതജടെ തമാ എസ്മ. ച. അഥി. എന്താ. 

ണ്ട്. ഒരു സെററ്് അക്ഷരങ്ങളില്, കൂട്ടതല് ഉപയോഗമുള്ള വ 
ഒരു പെട്ടിയിലും മററുള്ള വ മറെറാരു പെട്ടിയിലും ഇട്ടന്നു. രണ്ടു 
പെട്ടികളും ഒരു സ്റ്റാന്റില് ചെരിച്ചുവെച്ചിരിക്കും. അധികം ഉ 
പയോഗമുള്ള അചുകള് താഴത്തെ പ്പെട്ടിയിലായിരിക്കും. 

ഓരോ അക്ഷരവും പെട്ടിയുടെ ഏതേതു ഭാഗത്തുള്ള അറ 
യിലിടണമെന്നു ഒരു പതിവു വിണിട്ടുണ്ട്. 

““വൈരാവിയും പോയോ?" 
എന്നതില് ആറക്ഷരമേയുക്ള. ഇത്രയും അച്ചടിക്കാന്, 

൭ 2 തി പ് 

പ് ന്. യ്യ ॥ യ | 

1: ലട! റി 
ചി...  ട്റ്. 

ഇങ്ങനെ പതിനൊന്നു തരത്തില് 16 അച്ചുകള് വേണം ഇജ് 
10 അറകളില് കിടക്കുന്നു. 

വൈരാവിയും എന്നു കഴിഞ്ഞു കുറച്ചു സ്ഥലം കാണുന്നി 

ല്ലേ? അവിടെ അച്ചില്പാത്ത ഒരു ഈയക്കട്ട വെഴയ്തുണം. അതാ 
ണ് സ്സെയ്സ്. വൈരാവിയും പോയോ എന്നു ആദൊെങ്കിലം 

ചോദിച്ചതാണെന്നു കാണിയ്ക്കാ൯ “* ?" ഇങ്ങനെ രണ്ടു അച്ചു 

കളും വേണം. ഈ വാക്യം ഒരു വരി മുഴുവനില്ലല്ലോ. ശ്രുന്യമാ 

യ സ്ഥലത്തു” ആവശ്യംപോലെ ഈയക്കട്ട വന്ുണം. അതിനു 

ക്വാര്ട്ട് സ് എന്നു പേര്. 

എഡിറവചെയ്തുകഴിഞ്ഞാല് കൈയ്യെഴ്ത്തുകോപ്പപി അച്ചടി 

താന് ഏല്പിക്കുന്നു. അപ്പടിശാലയിലെ ചുമതലക്കാര അതു് 
ഓരോ കമ്പോസിററര്മാക്കും കുറേശ്ശെ പങ്മവെച്ചു കൊട്ടക്കുന്നു. 
ഏതു പോയിന്റില് എത്ര എമില് കമ്പോസ് ചെയ്യണമെന്ന് 
അവരെ അറിയിത്ക്കുണം. നമ്മുടെ പുസ്തകങ്ങള് പതിന്നാലോ 

പന്ത്രണ്ടോ പോയിന്റിലാണ് സാധാരണ പചേക്കാറുള്ള ത്. 
ശ്രരണ് എട്ടിലൊന്നു സൈസ് പുസ്തകം 21ഓ 22ഓ എമ്മില് 

ചേക്കും. ഡെമ്മിയാണ് സൈസെക്കില് 24ഓ 20ഓ എമ്മില് 

ചേക്കുംഭ 

അടുത്ത ലക്കത്തില് തൃടരുന്നു 

അച്ചടിയ്ക്കുന്നതെങ്ങിനെ? 
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ഷമ? കമ്മ? ചൃാത്ുതുവ്ന വയ്യ കുര്ദമാ?7അുനാത്ര് പ 

തയ? നമ്ഥം വാസ്യവിദ്മ് ഷരിക്ക്കുാഥ് സഥലം വേണൊമക്മഷ്ഥ് 

വാസ്യ ഒരു വശ്ഷ്വക്ക്മമാമ് റ 

സുകുമാര്, കൂക്കഞ്ചേരി 

ഒഴിഞ്ഞ കുപ്പിയില് എന്താണ്? 

ഞാന് ഒരൊഴിഞ്ഞ കുപ്പപിയെട്ടത്തു നിങ്ങളെ കാണിച്ചിട്ട് 
ചോദിക്കുന്നു: 

“ഇതിലെന്താണ്? 

നിങ്ങള് പറഞ്ഞേക്കാം, ഒന്നുമില്ലെന്ന്! 

തെറവ൮്! ഞാന് കാണിച്ച കുപ്പി ശുന്യമല്. അതില് ഒരു 
വസ്തുവുണ്ട് . അത്മുതം തോന്നുന്നുണ്ടോ--? ഒട്ടും സംശയിക്കേണ്ട. 
എന്താണാ വസ്തുവെന്നല്ലേ-- അതാണു് വായ്യ! നമുക്ക് ജിവിതം 
തരുന്ന വായ്യ! 

ഇപ്പോള് നിങ്ങള് ചോദിച്ചേക്കാം. വായ്യ വസ്തുവാകുന്ന 
തെങ്ങനെ-__? നിറവും രൂപവും ഇല്ലാത്ത വായുവിനെ വസ്തുവെ 

ന്നു പറയാമോ? 

പറയാം, എന്തിനേറെ--? നമ്മുടെ ദൈനംദിനജീവിത 
ത്തിരത്തന്നെ നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളെ ദൂരീകരിക്കാനുള്ള ഉദാ 
ഹരണങ്ങള് നിരവധിയാണുട്. 

ഒന്നു പറയാം. ഞാന് പറഞ്ഞ കുപ്പിയുടെ കാരൃം തന്നെയെ 
ടൂക്കൂ! 

ആദ്യംതന്നെ ഒരു പരന്ന പാത്രത്തില് കുറെ വെള്ള മെട്ടക്കു 
ക. ശേഷം മുന്പറഞ്ഞ കാലിക്കുപ്പിയെടുത്തു് വെള്ളത്തില് 
താക്ട്രി അല്പം ചെരിച്ചുപിടിക്കുക. കണ്ടോ--കണ്ടോ-കുപ്പ്റിയി 
തനിസ്മം നിരനിരയായി കുമിളുകള് പുറത്തേക്കു പായുന്നില്ലേ---? 
ഇടത് ഒരു കാര്യം :. വെള്ള ത്തില് കുത്തി മറിയുന്ന കുമിളുകളുടെ 
ഭംഗിയാസ്വദിച്ചു നില്ക്കാന് വരട്ടേ-ട്ടോ. അതിനുമുമ്പ് വി 
ണ്ടും വീണ്ടം കുപ്പികൊണ്ടുള്ള പരീക്ഷണം തുടന്നനോക്ക്ക........ 
വിണ്ടും വിണ്ടും കുമിുകളും ഉണ്ടാവുന്നില്ലേ__? 

ഇനി കേള്ക്കു!........നിങ്ങള് കണ്ട കുമിളകളത്രയയം കുവ്റ്റി 
യില്നിന്നും വന്നതാണെന്നും കുപ്പിയിലെ വായയവിന്െറ ബഹി 
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ഒഗ?ഞ്ഞ ഷച്പ?മ27ല് എന്താണാ? നൃകുമാര്, കക്കത്ചവേത? 

ഗുമനമാണ കുമിളകള്ക്കു കാരണമെന്നും പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ 
ഇല്പൂ ഇപ്പോള് കുപ്പി ശുന്യമപ്ലെന്നു ബോധ്യമായി. എങ്കില്യം 
ഒരു സംശവയാംകൂടി! അല്ലേ? 

കുമിളകളുടെ രൂപത്തില് പുറത്തേക്കുവന്ന വായയവത്രയും 
കുടികൊണ്ടിരുന്നതു് കുപ്പിയിലാണല്ലോ--ഇതുകൊണ്ടുതന്നെ 
വായുവിന് കുടികൊള്ളാന്൯ ഇടം വേണമെന്നു തെളിയുന്നു ....... 
അങ്ങനെയുളള ആ വായ്യ, വസ്പവല്ലെങ്കില് മറെറന്താകും --? 

ഉത്തരം മുട്ടിപ്പോയല്ലേ--സാരമില്ല. മറക്കാതെ. ആവത്തി 
ച്ചാവത്തിച്ചു പഠിച്ചോ, ഇനിയും അബദ്ധം പററരുതേഭ 

ഒരു ബ്ളു പ്രി൯റിന്െറ കഥ 

ഐന്സ്റ്റീനെക്കുറിച്ചു് ഒരു ഡോക്യമെന്ററി ചിത്രം നിമ്മിച്ചു 
കാണ്ടിരുന്ന ഒരു സിനിമാസംവിധായകന് ഒഴിവൃസമയത്തൊ 

രിന്്രല് ഐന്സ്റ്റീന്റെ മുറിയില് സമയം പോക്കാനെത്തി. ഐന് 

സ്റ്റീന്൯ മുറിയിലുണ്ടായിരുന്നില്ല. മേശപ്പുറത്ത് ഒരു ബ്ലപ്രിന്റസ് 

കിടന്നിരുന്നു. കെട്ടിടനിമ്മാണത്തില് ശകലം ഭ്രമമുണ്ടായിരുന്ന 

ചലച്ചിതനിമ്മാതാവിനു” മഹാനായ ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന് ശില്ലി 

ശാസ്ത്രത്തില് എത്രത്തോളം ബോധമുണ്ടെന്നു തിരക്കാന് ഒരൌ 

ത്സൃയകൃമുണ്ടായി. പക്ഷേ, ദൌര്ഭാഗ്യമെന്നു പറയട്ടെ: അദ്ദേഹ 

ത്തിനാ ബ്ലൃപ്രിന്റില് നിന്നു് ഒരെത്തുംപിടിയും കിട്ടിയില്ല. 

അവസാനമാണ് ബ്ലൃപ്രിന്റിന്റെ അടിയില് എഴുതിയിരുന്ന 

സൂചിക അദ്ദേഹത്തിനെറ കണ്ണില്പ്പെട്ടതു് : ഒരിഞ്ച് 100ദശ 

ലക്ഷം പ്രകാശവഷം! 

(അവലംബം) 
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മന്ധാലഷ്യം മാമൂല്യം ബ്വാക്കെയ്യം തദാങ്ഥികളാണ്ഞ് 

വാമുക്കു ബംഭായന കലായ്ക്കുത്ര്. അചഥംകവക്കുന്നത്ും 

ആമാമ്ച?മ്മഗങ്ഞ്. 

ചുമ്മാര്, ചൂണ്ടല് 

മലയാളത്തിലെ അറബികള് 
അദ്ധ്യാപകന് ക്ലാസ്സില് വന്നുകഴിഞ്ഞാലുടനെ ഹാജര് വി 

കളിയാണ്. കുട്ടികളോരോരുത്തരും എഴന്നേററുനിന്ന് ഹാജര് 

പറയം. “ഹാജര്! എന്ന പദം അറബി പദമാണെന്നറിയാമോ? 

ഫര്ജി, വക്കീല്, വക്കാലത്തു”, മുക്ത്യാര്, രാജി, കരാര, 

സന്നതു്, ഹജൂര്, നക്കല് എന്നി പദങ്ങള് വക്കീലന്മാരടേയ്യം 

വക്കില് ഗുമസ്തുന്മാരുടേയും ജഡ് ജിമാരുടേയ്യം കുട്ടികള്ക്കു കേട്ടു 

പരിചയമുണ്ടായിരിക്കും. അവയെല്ലാം മലയാളം കടംവാങ്ങി 

യിട്ടുള്ള താണ്. കോടതി ഭാഷയില് ഇവ അനവധി കടന്നുകൂടി 

യിട്ടുണ്ട് . 
വിവത്തനം എന്ന പദത്തിന് തര്ജമ എന്നു പറയാറുണ്ട 

ല്ലോ. തര്ജമ അറബിക് വാക്കാണ്. പണം “വസൂല് ' ചെയ്യക 

(വസുതാ); “തമാശ' പറയുക (തമാശ, “താക്കീതു?” ചെയ്യുക (താ 

ക്കിതു്); “കശാപ്പ് ചെയ്യക (കശാപ്പ്); കുപ്പി “കാലി യാക്കുക 
(കാലി); “കത്തു് ' എഴുതുക (കത്തു്); 'ഖജനാ?വില് പണമടക്കുക 

(ഖജനാ); “തകരാര് ' സംഭവിക്കുക (തകരാര്); എന്നിങ്ങനെ അറ 
ബി പദങ്ങളോട്ടകൂടി (വലയത്തിനകത്തുള്ളതു” അറബി പദങ്ങ 

ശ) ഭാഷ പദങ്ങള് ചേത്തു ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. “മസാലും", 

“മാമൂലും ', ബാക്കി 'യയം അറബികളുടെ സംഭാവനയാണ്. 

ഭാഷാഭ ണ്ഡാരത്തിലെ അന്യഭാഷാ നാണയങ്ങള് അനവ 
ധിയാണ്. അറബികളം കേരളിയരുമായി ഇടപഴകിയതിനെറ 
ഫലമായിട്ടാണങ്ങിനെ സംഭവിച്ചതു”. വാണിജ്യപരമായി പ്രാ 

ചനകാലംതൊട്ടേ നമുക്ക് ബന്ധമുണ്ടായിരുന്ന. അറബികളില് 
നിന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തില്നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. 

ഈ പദങ്ങള് ഭാഷയില് അലിഞ്ഞുചേന്നു. വാസ്പുവത്തില് 
ഭാഷ വളരുന്നതു” ചുററുപാട്ടകളുടെ പ്രേരണകൊണ്ടാണ്ട്, പ 

ലരിത്നിന്നും കടംവാങ്ങുകയും, പലക്കും കടം.കൊട്ടക്കുകയും ചെ 
യ്്കുന്ന സമ്പ്യദായം ഭാഷാ തറവാട്ടകളില് നടക്കാറുണ്ട്. അങ്ങി 
നെ കടംവാങ്ങുന്ന പദങ്ങള് പിന്നിട്ട് സ്വന്തം തറവാട്ടു മുതലാ 
യിത്തന്നെ തിരുന്നു 

ടട ടാ 
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മിച്വധ0ശ മത?7൧൧/ തദാഗു്ഥികറ്ം ൧/മ്മഥ൪, ചയ്ത 

മലയാളത്തിലെ അറുപതുശതമാനത്തിലധികം പദങ്ങള് 
സംസ് കൃതത്തില്ത്നിന്ന് കടം വാത്ഭിയതാണ് . മലയാള ഭാഷ 
യ്യടെ വികാസത്തിന് സംസ്കൃതം നത്കിയ സംഭാവന എത്ര 

യോ മഹത്തരമാണെന്നോക്കണം. ഇംഗ്ലീഷ്യകാരുടെ വരവോട്ട 
കൂടി “ഷര്ട്ടും” 'പാ൯റു'മിട്ട് “ബഞ്ചിലിരുന്ന് “പെന്സിത്' 

കൊണ്ടും “പേന കൊണ്ടും “പേപ്പറി ല് എഴുതുവാന് തുടങ്ങി. ഇ 
ത്രയയമധികം പടങ്ങള് മററു ഭാഷകളില്നിന്നു കടം വാങ്ങുന്നതു” 

നമ്മുടെ ദാരിദ്രൃമല്ലേ വിളിച്ചറിയിക്കുന്നതു” എന്നു തെററിദ്ധരി 
ക്കരുത്. യാതൊരു അപകഷതാബോധവും അതില് തോന്നേ 
ണ്ടതില്ല. വാസ്പവത്തില് ഭാഷയുടെ സഹവത്തിത്വമനോഭാവ 
വം, വികാസത്തിന്െറ സ്വഭാവവുമാണ്ട് അതു ചൂണ്ടിക്കാണി 
ക്കുന്നത്. അന്യഭാഷാ ഗോത്രങ്ങളില്നിന്ന് കടംവാങ്ങിയ പദ 

ങ്ങള് പലതും പ്രചാരത്തിലിന്നു കാണാനില്ല. പ്രയോഗങ്ങളില് 
നിന്നു ബഹിഷ് കൃതങ്ങളായി. എന്നിട്ടും ചിലതു് അവശേഷി 
ക്കുന്ന, പഴയ ചരിത്രപരവും സാംസ്കാരികവും മതപരവും വാ 

ണിജ്യപരവുമായ സാഫാദദത്തിന്െറ ഓമ്മയയണത്തുവാനായി. 

ഭാഷയയടെ ചരിത്രപരവും സാംസ്താരികവ്യമായ പഠനത്തി 

നു് പരകായ പദങ്ങള് വളരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഭാഷയുടെ 
ക്രമാനുഗതമായ വികാസത്തില് അനൃഭാഷാ ഗോത്രത്തിലെ പ 

ദങ്ങളുടെ സ്വാധിനം, മലയാളികളുടെ നിത്യജീവിതത്തില് അ 

ത്തരം പടങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള. സ്ഥാനം, എന്നിവ പ്രത്യകം 

ശ്രദ്ധേയമാണു 

“ സലാം!” --സലാം അസ്തുല് അറബി പദമാണു” ൭ 

ലേഖകര് ശ്രദ്ധിക്കുക 

സ്തൃഠക്ക്്ക്കുകഴ ചേഖനാങ്ങളും കഥകളും 250 ചാക്കില് കവ: 

കത്. ൧൧൧൧൪ കട്ചാസദ്മിക്ുമ്ഥ ഒത്മ വശം മാത്രം മൂ/തതിമ്മാമ്മ7 മഷ്ധി 

ഗകഠക്ക്(മക. ചത്രത്മറം ഗ്ലലോ്്?പ്രിദ്മ്മമ്മിരിക്കഞ്ം; ചിത്രീകര 

ബൊത്മറം സ്യ്ലോശമവാമ ചെച്ച2/൭൪ ക്ാത്യ ഷങ്കക്കം്ഴള്” വരച്ചവയും. 

കഡ്യുഴതുതര/ത7ഷറം മ൧നോഷിംഗ്' എര്ഥിദാഥാര്ക്കമ്മയ്ത്കുഷ. 

കം. ലി വിം. കെ അത 
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കുല ഒ്ടിഷ്ത്ുമ്മഥക് നല്ലത്. താഴു ഗദുമുല്യമഷംങ്ള് തുനാ?കക്കുട്ടുഷ. 

കടല് കൂഠച്ചുക?ക്ട202 ദൃച്ിമ്മി 

കുരട്ട ഗമ ചേ/ക്കണെം, 

ഡോ. കെ, ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
നായം 

നിനി 

പണിതിന്ന ഹെര്ബേരിയം 
ബേബി അഞ്ച്യ ചെടികള് ഉണ്ണേട്ടന്൯ പറഞ്ഞതുപോലെ 

പശതേച്ചു ഒട്ടിച്ചു. അങ്ങിനെ ആദ്യത്തേതടക്കം ഒട്ടിച്ചത് ആ 
റെണ്ണമായി. ഇനി നാലെണ്ണം തുന്നിക്കെട്ടി നോക്കട്ടെ. ആകെ 
ആറെണ്ണം മതി എന്നാണ് ടിച്ചര് പറഞ്ഞതു്. പക്ഷെ ബേബി 
പത്തെണ്ണം ഉണ്ടാക്കാന് തിരുമാനിച്ചുകഴിഞ്ഞു. 

തൃന്നിക്കെട്ടാന്൯ നൂല് സൂചിയില് കോക്കുന്നതു് ഇരട്ടയായി 
ട്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് ഉണ്ണേട്ട൯ പറഞ്ഞത്. അവള് അതു 
പോലെ ചെയ്ത. പിന്നെ ചെടിയുടെ നടുഭാഗം ആദ്യം കെട്ടണം. 
അതിനു ശേഷം ഇലകള് തണ്ടുമായി ചേരുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം. 
ഇലയ്യടേയ്യം, പുവ്വിനേറയ്യം നടടഭാഗം തൂളച്പ് അടുത്തുതന്നെ മ 
റെറാരു ദ്വാരവും ഉണ്ടാക്കി നൂലുകൊണ്ടു കെട്ടി. പക്ഷെ ഇലക 
ളുടെ വക്ക് പൊങ്ങി നില്ക്കുന്നു, അതു പൊട്ടിപ്പോയാലോ? 
ബേബി നിശ്ചയിച്ചുനകഒട്ടിക്കുന്നതാണ് നല്ലതു്. പശകൊണ്ടുട് 
ഒട്ടിച്ചശേഷം തണ്ടുമാത്രം നൂല്ൃകൊണ്ടു തുന്നിക്കെട്ടാം. കൂടതല് 
ഉറപ്പായി ഇരിക്കട്ടെ. 

അവള് പത്തു ഫെര്ബേരിയം ഷീറവം അടക്കിവെച്ച മറി 
ച്ചുനോക്കി. എന്തൊരു ഭംഗി! 

' എന്താ മോളെ, പേരെഴുതാറായോ?''----ഉണ്ണ്യേട്ടന് സമയ 
ത്തിണ് എത്തിയല്ലോ! 

'"ഇതു നോക്കൂ ഉണ്ണ്യേട്ടാ, ശരിയായോ?" അവള് ചെറി 
യൊരു നാണത്തോടെ ഹെര്ബേരിയം ഉണ്ജേട്ടനു നീട്ടി. 

''അസ്സലായിട്ടണ്ട് '".- ഉണ്ണ്യേട്ടന് അതു നോക്കിക്കൊണ്ടു 
പറഞ്ഞു. പിന്നേയ്, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഇത്ര പശ തേയ്ത്കരു 
തു”, ട്ടോ”. 

"ഇനി എങ്ങന്യാ പേരെഴ്ഴതുന്നേ??'_--ബേബിയ്ക്കുറിയണം. 
'അതു കാണിച്ചുതരാം എന്നും പറഞ്ഞ് ഉണ്ണേട്ട൯ ഷീററി 

൭൯റ വലതുവശത്തു” താഴെയുള്ള ദീര്ഘചതുരത്തിന്െറ ഓരത്തു 

(7906ല് തുടരു?) 
നിക ച്ച 
4൭70 മശ്ഗ്ധര് 193 



മകന് 
യയ ഞം ടട ടട ത ളോ. പാ. 

ആഫിീസുമുറിയുടെ വാതില്ക്കതനിന്ന് അവസാനത്തെ 
ആളും കടന്നുപോയപ്പോള് സെക്രട്ടറി അടുത്തുവന്ന് മന്ദസ്വര 
ത്തില് പറഞ്ഞു: "ഇനി ഒരു സ്ത്രി കൂടിണ്ടു് --? 

നേതാവ് അടക്കാനാവാത്ത ദേഷ്യത്തില് മേശപ്പുറത്തു ഈ 
ക്കോടെ ഇടിച്ചു. “നിങ്ങള്ക്കെന്നെ കൊല്ലണമെന്നുണ്ടെങ്കില് 
ത്തതു പറഞ്ഞാപ്പപോരെ? നിങ്ങളുടെ ഒരു സ്ത്രീ. നാളെ രാവിലെ 
വരട്ടെ. സമയം നാലരയായരതു കണ്ടില്ലേ?” 

നാലരന്ത്കു കമ്മിററിയുണ്ട്. അഞ്ചിനു പൊതുയോഗം, 
ഏഴിനു അത്താഴവിരുന്ന്. നേരം വെളുത്ത് പച്ചവെള്ളംപോ 
ലും കഴിച്ചിട്ടില്ല. നീണ്ട യാത്രകഴിഞ്ഞെത്തിയതു” മൂന്നു മണി 
യക്രാണ്. ഒന്നു കുളിഷ്ക്രാന്൯ പോലും പററിയില്ല. നേരെ പോന്നത് 
ഓഫീ സിലേയ്ക്കാണ്. മണി നാലരയായി. 

അദ്ദേഹം നിശുബ്ദനായിരുന്നു. 

സെക്രട്ടറിയെ അനുഗമിച്ചു” അകത്തുകടന്നയാളെ അദ്ദേഹം 
അലസതയോടെ നോക്കി. മൂടിപ്പതച്ച മുണ്ടു്. മുഷിഞ്ഞ കുട, 

ഈഞ്ഞാലാട്ടന്ന കാതുകള്. മുറിയുടെ മൂലയ്ത,വര് പരുങ്ങിനിന്നു. 

പിറകില്, കാല്മുട്ടകള് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ആറഴേഴ്ച വയസ്സായ 

ഒരാണ്കടിയം. 

'കവിടന്നാണ് വരുന്നതു്? എന്തുവേണം? എനിയ്ക്കു കുറച്ചു 

തിരക്കുണ്ട് ---' അദ്ദേഹം എണീറ൮. 

അവര് തലയ്യയത്തിയപ്പപോള് പുതമുണ്ട് ഈന്നുവിണു. അവ 

രുടെ മന്ത്രിയ്ക്കന്ന സ്വരം കാതിലെത്തിയപ്പോള്, ആ നെററിയി 

ലെ നമസ്ല്യാരമുദ്രയയം കൈകളിലെ ഓട്ടുവളത്തഴമ്പും അദ്ദേഹ 

ത്തോട പരിച്ചയം പറഞ്ഞു. ഹാര്? 

അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി: 'ഹെനെറ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ!' 

ഓമ്മ യുടെ ചുരുളുകള് മുഴുവ൯ കെട്ടധിഞ്ഞവീണു. അദ്ദേഹ 

ത്തിനപ്പോള് തോന്നി: മഹായോഗത്തില് പ്രസംഗിത്ക്കാന്൯ തയ്യാ 

റെടുത്തു നില്ക്കുന്ന ജനനേതാവല്ല താന്. കമ്മിററിയില് പങ്കെ 

ട്ടക്കേണ്ട വിദശ്ധനുമല്പ, അകലത്തെ ഒരു കുഗ്രാമത്തില് മാമ്പഴം 

പെറുക്കിയും കാര കളിച്ചും കുളം ചാടിയും തിമ നടക്കുന്ന ഒരു 

ചെക്കനാണ്. അച്ഛന് മരിച്ചു, അമ്മാവന്മാര് പിരിഞ്ഞു കഷ്ട 

പ്പെട്ടം അവനെ ഒരു നിലയിലാക്കാന് അതിമോഫംകൊണ്ട അ 

ന്ന്നന്തത്ത്നതതതയം ലി 
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അക്ഷമനാമ്മ കര്മക്രട്ടാ?മര്മഃട്ട് ആഅമദ്ഫം പചഠാഞമങ്മ. “കമര് തരിച്ച് 

അമ്മമ്മ: തയ? കമ്മഠഥാമ്മിരുത്ുമു. എനയ്ക്കു!റാ6 കമ്മ?7ഠഥിമ്മിച്ചം 

മച/്തുമ്മേഗഗമമില്യം ചമങ്കള്ുക്കഗറ് സഗഭഥ്യമകള്മാമ ഛേഗണ് ഒല്യ്യു” 

ലളിതാംബിക അന്തര്ജജനം 

മ്മയും മരിച്ചു. കുഞ്ഞാത്തലമ്മ മാത്രമായിരുന്നു അവനു് ഏക സ 

ഹായം. കുഞ്ഞാത്തലമ്മയ്ുടെ ഓട്ടുവളയിട്ട വെളത്തകൈകൊണ്ടു 
ഉരുട്ടിക്കൊട്ടത്ത ഉരുള: അതേ അവന് നിറച്ചുണ്ടിട്ടുള്ള. അവരുടെ 
വാത്സല്ൃമുണ്ടുവളന്ന അവന് പക്ഷേ, മറെറാരാളായി. സ്നേഹ 
വയം കടപ്പാടും നന്ദിയ്യമെല്ലാം കാപട്യമാണെന്നറിയത്തക്കവണ്ണം 
വഗ്ുസമരത്തില് അറിവുനേടി. പ്രസംഗപീഠങ്ങളിലൂടേയ്യം പ്ര 
തിനിധിസഭകളിലുടേയും ഉയന്നകയറി, ജനനേതാവായി. തിക 
കയം മറെറാരാളായി. 

'ഗോയിന്നുട്ടി ക്ഷമിക്കൂ, ട്ടോ. വല്ല്യാത്ത ശല്യായ്യേരി 
ത്തം” ആ ശബ്ദത്തില് ബോധമുണന്നു; “ഇല്ലൊക്കെ നശിച്ചു. 
അന്നേ” ൯ പഠിച്ചു പാസ്സായിട്ട് ഏറേ” ജോലിയ്ക്കു തെണ്ടീന്നു 
വെയ്യ്യാ. മുന്ത്യേ ജാതിക്കാക്ക് ഇപ്പോ പഠിപ്പും ഉദ്ധ്യോഗോം 
പാടില്ല്യാന്നു പറേണ കേട്ട. സഭേം പ്രസംഗോം ആയി ഓനങ്ങ 
നെ പോയി. ഒരു പെങ്ക് ടാവ് മുത് പെെരനെറഞ്ഞു നിക്ക് ഞ്ച. 
ഗോയിന്നുട്ടേയേ ഒന്നു കണ്ടാ എല്ലാററിനും വഴിണ്ടാവുംന്നാ ആ 
ളേപറാള് പറഞ്ഞതു”. ഒരു നെട്ടവീപ്പോടെ തന്െറ പരത്രനെ 
അവര് മുന്നോട്ട നിക്കിനിത്തി; “ഒന്നും ല്ലലെങ്കി, ഈ ഉണ്ണിയെ 
സ്കൂളില് ചേത്തുതരൂ. ഉച്ചക്കഞ്ഞെങ്കിലും കിട്ട,ലോ..ഭഗ 
വാനേ, ഗുരുവായൂരപ്പാ, രക്ഷിയ്ക്കണേ----' 

ഞെട്ടിത്തരിച്ചു നിന്നുപോയി. അന്നപുണ്ണേശ്വരിയായ കു 
ഞ്ഞാത്തലമേ, തന്നെ വളത്തിയ കുഞ്ഞാത്തലമ്മ. കൊടുത്തു കൊ 
ഇ കൊണ്ടുമാത്രം നശിച്ച കുഞ്ഞാത്തലമ്മ. തന്െറ ഉരുളകൊ 

. ണ്ട വളന്നവനെറ മുമ്പില് ഇരക്കുന്നു........ ര 

എല്ലാ നിയന്ത്രണങ്ങളും വിട്ടപോയി. അവരുടെ കാലില് 
കെട്ടിപ്പിടിച്ചു. 'മാപ്പുതത്രൂ, അമ്മേ, മാപ്പു തരൂ. ഗോയിന്നുട്ടി പാ 
പിയാണു”. ദുഷ്ടനാണു്............' കുററബോധത്തില് കുതിന്ന 
വാക്കുകള് ചോന്നുവീണു. 

പൃറത്ത് മീററിങ്ങിനു പോകാനുള്ള കാര് ഹോണടിച്ചുത 
രുന്നു. അക്ഷമനായ സെക്രട്ടറിയോട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “കാര് 
തിരിച്ചിട്ട് അമ്മയെ അതില് കയററിയിരുത്തു. ഒഴിച്ചകൂടാത്ത 
ചില മാര്യങ്ങദു ള്ള തുകൊണ്ട് എനിക്കിന്നു കമ്മിററിയില്ം പൊ 
തുയോഗത്തിലും പങ്കെട്ടക്കാന് സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു ഫോണച്െയ്യ,”€ 

( മനുഷ്യപുത്രി' സംഗ്രഹിച്ചത്: ടി. ആര്. എസ്സ്.) 
ത്തെ ത്മ ാന്തത്ത്ത്ത്ത്ത രം ലന്വരിലുദ്യഷളിലിലയയംരംം പയാ 
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ച/ഞ?ത?7ന ഫെര്മ്ചേരിമ്മം ൭൪൧൦. ഒക. ഉണ്ണു?കൃഷ്ധ് ബാദ് 

(795ല്മാ?നഴ് തുടഭുറാമ) 

മഷിയില് ഒന്നിനുതാഴെ ഒന്നായി എഴുതാന് തുടങ്ങി. ജീനസ്, 
സ്ത്രീഷിീറ്ഡ്, സാധാരണപ്േപേര്, കുട്ടംബംം, സ്ഥലം, തിയ്യതി 
ശേഖരിച്ചത്. 

'“എന്താ, ഇതൊക്കെ, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവ്ണി 
ലല ---ബേബി പറഞ്ഞു. 

'“പറയാം. ഒരു ചെടി ലോകത്തില് എല്ലാ ഇടത്തും ഒരേ 
പേരിലറിയപ്പെടണമെന്നില്ല. പക്ഷേ, എല്ലാവരും അറിയുന്ന 
ഒരു പേരുവേണ്ടെ? എന്നാലല്ലെ അതെപ്പററി എന്തെങ്കിലും പ 
റഞ്ഞാല് എല്ലാവക്കും മനസ്സ്ിലാവു. അപ്പോൾ അതിനു് അതി 

നെ ആദ്യം കണ്ടെത്തുന്നയാള് ഒരു പേരിട്ടന്നു. സാങ്കേതികനാമം. 

ഒരു ചെടിയ്ത്കു , അല്ലെങ്കില് ഒരു ജത്തുവിനു് ഒരു സാങ്കേതികനാമം 
നത്കിയാല്, അതു ലോകം മുഴവ൯ അംഗികരിച്ച്പോളുണം എന്നു 

നിയമമുണ്ട്". തുമ്പച്ചെടിയെടുത്തു കാട്ടി ഉണ്ണേട്ട൯ തുടന്നു; 
“ഇതു” തുമ്പയല്ലേ? ഇതിയ്യെ സാങ്കേതികനാമം ല്ൃക്കദ്മഥ് തന്ത്ര 
എന്നാണു്. ഇതില് ലക്ക് എന്നത് “ജീനസ് ' എന്നതിനു 

നേരേയ്യം ത്ആന്തുര എന്നത് സ്പ്റിഷിസ് എന്നതിനു് നേരെയും 

എഴുതണം. 

“അപ്പാ, ഉണ്ണേട്ടാ, കുടംബം എന്നു പറഞ്ഞാലോ?" 

'"നമ്മടെ വിട്ടിലെ അംഗങ്ങളെ ഒക്കെ ച്േത്തിയല്ലേ നമ്മു 
ടെ കുട്ടംബം എന്നു പറയുന്നത്. അതുപോലെ സ്വഭാവഗുണം 

കൊണ്ടു് ബന്ധം ഉണ്ാാക്കിയിട്ടപു, സസ്യങ്ങള് ച്േവേന്നതാണു് 

കുട്ടംബം. തുമ്പച്ചെടി, ലാബിധയേറെറ കുടംബത്തില് പ്പെട്ടം"! 

“എല്ലാ ചെടിടെം പേരറിയില്ലെങ്കിലോ?' 

““അതു സാരമില്ല. അറിയുന്ന നാടന് പേരും, സ്ഥലവും, 

തിയ്യതിയും ശേഖരിച്ച ആളുടെ പേരുമെല്ലാം അതാതു സ്ഥാന 

ത്തു" എഴുതുക" 
ബേബിയ്ക്ക; സംശയമെല്ലാം തിന്ന, ബാക്കിയുള്ള ഹെര് 

ബേരിയം ഷിററിനെറ അവസ്പാനത്തെ പണികള് ച്ചെയ്യാ൯ 

തുടങ്ങി അവള്. തുമ്പ, മുക്കുററി, ശംഖ്യപുഷ്ടും, മേന്തോന്നി, 

ചെമ്പരത്തി, മുല്ല, സുയ്യകാന്തി, കുറുന്തോട്ടി, ഉമ്മത്തു” എന്നീ 

ചെടികള് പുവ്വയകളടക്കം ബേബിയുടെ ഫെര്ബേരിയത്തില് 

സ്ഥാനംപിടിപച്ചിരുന്നു ഭ 

(അവസാനിച്ചു) 
തതം ്ാിില രി കം 
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ഒതാകട്ടമ്മെത പോ്സ്ുഛറ്മ?ലചേക്കെമ്മഗചും ദത്ല്ഹ?മ്മ? ചേക്കുമമ2ഗച്യം 

ബാംഗ് ഉൃതിചക്കംമ്മഥല്യം ച൪ഥഗക്ക? ഛക്കെമ്മച്യം 

ഒരേ അച കൂലിമ്മഗമ്മ്' 

വി, കെ, ദാമോദരന് 

തപാല്കൂലി 
കത്തുകള് കിട്ടുമ്പോള് സന്തോഷം തോന്നാത്തവരായി ആ 

രെങ്കിലമുണ്ടാവുമോ? ഉണ്ടാവില്ല. പോഷയ്ക്റ് മാ൯ കൈനീട്ടം ത 

ന്നാല് അന്നത്തെ ദിവസം എത്ത നല്ല ദിവസം! ചിലപ്പോള് 

ദൂ:ഖവാത്തകുളം കാണും. എന്നാലും പോസ് ററുമാനോട്ട് എനി 

നു സ്നേഹമാണു. അതുപോകട്ടെ. ഒരു തപാൽ സ്റ്റാമ്പ് കാണു 

മ്പോള് നിങ്ങളെന്താണാലോചിക്കുക? ഇതില്ലായിരുന്നെങ്കില് 

സ്റ്റാമ്പയശേഖരണമെന്ന ഹോബിയ്യണ്ടാവുകയില്ലെന്നായിരിക്കും. 

എന്നാല് നിങ്ങള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമുണ്ട്. പറയാം. 
നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഏതു മുലയില്നിന്നായാലും നാം കത്തിന്മേല് 

പതിക്കേണ്ട സ്റ്റാമ്പ് ഒന്നുതന്നെ. ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജ്യ 
ങ്ങളിലും ഇതുതന്നെ പതിവ്. തൊട്ടട്ടത്ത പോയസ്റ്റാഫീിസിലേ 

ക്കായാലും ദല്ഹിയിലേക്കായാലും ബാങ്കളരിലേക്കായാലും ല 
ഡാക്കിലേക്കായാലും ഒരേ തപാല്കൂലിയാണു്. അതെന്താ അ 
ങ്ങിനെയെന്നു നിങ്ങള് ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ കുത്തു 

ഡല്ഹിക്കെത്തണമെങ്കില് ചിലപ്പോള് ബസ്റ്റ്, തീവണ്ടി, വി 

മാനും ഇവ മൂന്നും കയറിയിറങ്ങേണ്ടിവരും. തുച്ഛമായ സാംഖ്യ 
യ്ക്ക്, നിങ്ങളുടെ രഹസ്യങ്ങളും ആവശ്യങ്ങളും ഇത്രയും ഭദ്രമായി 

ഇത്രയും വേഗം നിങ്ങളാവശ്യപ്പെടടന്നവരുടെ വീട്ടുപടിക്കലോ 
ളും എത്തിക്കുന്ന ഈ മഹദ് പ്രവത്തനത്തിനു ദൂരം ഒരു പ്രുശ്ശമി 
ല്ലെന്നോ? 

കണക്കുകള്, കിട്ടേണ്ട ആളുടെ കയ്യില് കിട്ടുമ്പോൾ ഞെട്ടു 

ന്ന ചില സത്യങ്ങള് കാട്ടിത്തരും. കുണക്കെന്നു കേള്ക്കുമ്പോള് 

ചിലക്കൊക്കെ നെററി ചുളിയുന്നുണ്ടോ? എന്നാല് ചാള്സ് 
ബാബ്ബേജ് എന്നെരു ഇംഗ്ലീഷ് യുവാവ് ഒന്നര നൂററാണ്ടിനു 
മുമ്പ് തനെറ രാജ്യത്തെ തപാല്സ്മ്പ്ൃദായത്തെ, കുണക്കുപയോ 
ഗിപ്പ്' അപഗ്രഥിച്ചു നോക്കി. അദ്ദേഹത്തിന്െറ നിീഗമനമോ? 

ഒരു കുത്ത റ്വികരിച്ചു്, തരം തിരിച്ച് കെട്ടി “യാത്ര“യാക്കുക 
യും, പിന്നിട്ട് യാത്ര കഴിയുമ്പോള് വണ്ടും തരംതീരിച്ചു്' വേ 

(200 തുടരറാമ) 

ന്നു 



നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങ 
ചത്രാശ?7ചരുക്ട ചെദ്യത്ത?/മ് 

വഭക്രമമ്മേക്ഥ കൂട്ടകമര് ഉത്രം 

പഠഞ്ഞെ.. എല്ല ഉത്തരങ്ങളും 

മാവ? ക്ട ച്രസ്ചിഭഗീകതിയ്ക്കുാഥ്ക് 

ചഠധിമ്മിക്ടില്ലം ആഅത?കമ്മ്ഥ ഞു 
വശൃമ്/മ?7കല്ാമ മതമ്മാ?. കാത 

മെം, മ7ക്൭െ/ തം ഏതാ്” ഒരേ 

ഉത്തതമഗമ്മമ” റാരഞ്ക?ിമ്മത്ര”. കു 

താമ്മത്ര', കല്ല് ഭൂമ? കെ 

ദത്ത? ൧൧/൧0൭ റാ7അആക്കുാമ 

എസ്മ. 

മമമരമമ്മച്ചവത്ുക്ട ചേരം മെ 

തആ്വ്ിചംസ്മാമ്യം ൧/൮൧ട ചേ 

72... 

൧). എം. രവി 

മ്ഥ/ ടത യു. ച. ശൂറ 

ചതുപ്പും 
കെ. കൊച്ചപ്പ൯ 
൧൪൭൧. മഹ്യം 

മല്ലൂര് 

കെ. ആര്. ശ്രീകുമാര് 

മ്മ്മ് കജേോ്മഛഹ് മ് തൂമ 

കേോഥ?മക്കാക്ട് 

ടി. ചന്ദ്രചൂഡ൯ 
കാറദി൭ാമറദിരം 

ഞെഗാഥഷയ്ക്കുത്ത് 

ബി. രാജപ്രസാദ് 

നാഴ്ഥിചഥികം 

മയ്കനാഗഴ്ട്” 

ജി. വേണ്മഗോപാല് 

കിള്7൧0/0൭൪ 

യവ; 

വറു 
ചിപ്പി 

ചോദ്യം: ഭൂമിയുടെ ഉത്തര 
്രുവത്തേയും ദക്ഷിണസധ്രുവ 

ത്തേയും കൂട്ടിയിണക്കുന്ന ഒരു 
തുരങ്കമുണ്ടാക്കിയെന്നു വെങ്തു 
ക. ഉത്തരഭാഗത്തുനിന്നു” ഒരു 
കല്ല് തുരങ്കത്തില്കൂടി താഴോ 
ട്ടിട്ടാല് ദക്ഷിണധ്രുവത്തിലു 

ടെ ആകല്ല് പുറത്തുവരുമോ? 

മേരി, സി. പോള് 
പെരുമ്പിലാവ് 

ഇല്ല. കാരണം എല്ലാ വസ്തു 
കളേയും ഭൂമി അതിന്െറ കേ 

ന്രത്തിലേയഷ്ക്കു് ആകഷിക്കുന്നു. 
കേന്ദ്രംവരെ കല്ലുചെന്നാല് 

അവിടെത്തന്നെ നില്ക്കും ഭ 

കെ, വിജയന് 
മയ്യനാട് 

ആ കല്ല് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്ര ഭാ 
ഗത്തു ചെന്നു” നിശ്ചലമായി 
നിലകൊള്ളംഭ 

പി, വിജയന് 
ഒല്ലൂക്കര 

കല്ല് ഭൂമിയുടെ കേന്ദ്രംവരെ 
മാത്രമേ വരികയുള്ള. കേന്ദ്രം 

വിട്ട് താഴോട്ട പോകുന്നില്ലം 

പി. ആര്, തിമത്തി 
; തൃശൂര--! 

ആ കല്ല് ഭൂമിയുടെ നട്ടവില്, 
അതായത് ഭൂമിയുടെ “സെന്ട൪ 

ഓഫ് ക്രാവിററി'യില് എ 
ത്തമ്പോള് അവിടെത്തന്നെ 
നില്ക്കുന്നു. കാരണം, ഭൂമിയു 
ടെ ആകഷണം ആ കല്ലില് 
എല്ലാ വശത്തുനിന്നും ഒരു 

പോലെ പതിയ്ത്കുന്നുട 



റ് 
ച് 

വി. കെ, നാരായണന് 
മിററാ 

കല്ല ഭൂമിയുടെ മദ്ധ്യംവരെ 
പോകും. അതിന്നപ്പുറം കട 
ക്കാന് വയ്യ. മദ്ധ്ൃത്തു നിന്ന് 
തെക്കോട്ട് ആകഷിക്കുന്നില്ല. 
തെക്കുനിന്ന് മദ്ധൃത്തിലേഷ്റ്േ 
ആകഷണമുള്ളും 

വി, ചന്ദ്രന് 
തൃശൂര് 

ഇപ്പ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഭൂ 
മിയ്യടെ ടത മാത്രമേ ആ 
കഷണമുള്ള 

ടി. ചന്ദ്രചൂഡന് 
ഞാറക്കല് 

പുറത്തേയ്ക്കു വരില്ല. കാരണം, 
ഭൂമി 23% ചരിഞ്ഞു നില് 
ക്കുന്നു൭ 

കെ. ആര്. ശ്രീകുമാര് 
കോഴിക്കോട്ട് -1 

ഒന്നാമതായി, കുഴി കഴിക്കാ 
ന് സാദ്ധ്യമല്ല. അഥവാ ഒരു 
കുഴിയുണ്ടാക്കി എന്നു ച 
ച്ചാല് അതില് വായു കടന്നു് 
അന്തരിക്ഷമദ്ദം സമമാകുന്നു. 
ഭൂമിയുടെ ആകര്ഷണശക്തി 
നഷ്യപ്പെട്ടന്നു. കല്ലിട്ടമ്പോള് 
വായ്യവിലുണ്ടാവുന്ന ഉരസല് 
കൊണ്ട്ട് മദ്ധൃഭാഗത്തെത്തും 
മുമ്പേ കത്തിപ്പ്യോകുന്നു. ക 
ത്താത്ത വസ്തുവാണെങ്കില് 
അതു” കേന്ദ്രബിന്ദുവില് വന്നു 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 
എം. കെ. ഗഗോധരന്൯ 

2൧/ട്ൃമമ”' യ്മ. ച. ത്തും 

തൃച്ച(ഞം 

വി. യ്യ. അബ്ദറഹിമാന് 
കാരാങ്ങാല്ലര് 

നാദ് കലിന് 

മമഫ്്തുറം, എത്മമമച്ഛള്ടി 

വി. ചന്ദ്രന് 

ലക്ഷ് മ? റ07വ൮ാസ് 

തക്ൂഴ- 

വി. കെ. നാരായണന് 

മാശ്മാദ്മ് ഫ്രഗദ്മദ്മിസ്മ 
മമഹ്ര്രൂ്ണറം ച മഥ്ഥം 

പി. ആര്. തിമത്തി 
അഥി, എമ്മ. എച്ച്”. 

തുശൂര്_/ 
എത്. 

വി. വിജയന് 
ചഥോക്കമക്ട്” മഫമത്മ 
ല്ലക്കര 

പി. പി, നാരായണന് 

മ്പച/റാാത്ുതുചഠമ്മ്ധതത് 

൭/ടക൭.റ് 

കെ. വിജയന് 

മഫ്ത മയ്കറാഥക്ട്' 

മേരി സി, പോള് 

ട7, ൭൧൫൦. മഫ്തി 
നില്ക്കുന്നു മാച/അദുമ്ഥിച/ഗവ7 

ററ: റു ചം വ കി ന്ത 



തചാല്ല് കൂക്ചി  _. ൧. ക്ഷ. ദാമോദര 

(79൧൭൭0 തുട അമാ) 

ണ്ടപ്പെട്ടവക്കെത്തിക്കുകയും ചെയ്യുകയെന്ന ആപ്പ്രീസ്റ്റ ജോലിക്ക് 
ചിലവാകുസ്തിനെറ എത്രയോ ചെറിയൊരംശമേ കത്തിന്െറ 
യാത്രക്കൂലി 'യാവുന്നുളള,. അതിനാല് ദുരംനോക്കി തപാല്കൂലി 
ഈടാക്കുന്നതു് ഭോഷത്വമാണു്. പതിനായിരക്കണക്കിലുള്ള. 
പോസ്റ്റാഫിസുകളിലോരോന്നിലേക്കും പ്രത്യകം പ്രത്യകം കൂ 
ലിയാണെങ്കില്, തീവണ്ടിയാപ്പറിസുകളില് ടിക്കററ്റ് കൊട്ടക്കു 
സ്പോലത്തെ വിഷമമാവും കത്തയക്കാ൯. ഈ വിഷമങ്ങള് ഒഴി 
വാക്കാമെന്നു നിദ്ദേശിച്ച ബാബ്ബേജ് തന്നെയാണ് ലോകത്തി 
ലാദ്യമായി ഒരു കാപ്യൃട്ടരണ്ടാക്കാന് ശ്രമിച്ചതും. എന്താണു” 
കംപ്ൃൃട്ടറെന്നല്ലേ? പിസ്ധിട പറഞ്ഞുതരാം, യുറീക്കയുടെ താളു 
കളിലുടെട 

ശാസ്ത്രലേഖന മല്സരം 

കേരള ശാസ്ത്റസാഹിത്യപരിഷത്തിനെറ വാഷികത്തോട 
നുബന്ധിച്ചു് നടത്തപ്പെട്ടന്ന ശാസ്തലേഖനമത്സരത്തിലേയ്ക്കു് ലേ 
ഖനങ്ങള് ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. 

1. ഹൈസ്കൂള് വിദ്യാത്ഥികള്ക്കുവേണ്ടി---““ഞാ൯ എ 
ത്തിന് ശാസ്ത്രം പഠിക്കണം?" 

2. കോളേജു വിദ്യാത്ഥിക രക്കുവേണ്ടി--““ആധുനിക ശാ 
സ്ലൃത്തിന് ഇന്ത്യയുടെ സംഭാവന 

3. വിദ്യാര്ത്ഥികളല്ലാത്തവക്കുവേണ്ടി __ “ശാസ്ത്രസാഹി 
തൃം മലയാളത്തില്" 

ഒന്നും രണ്ടും വിഭാഗങ്ങളില് ലേഖനത്തിനെറ വലിപ്പം 

ഫൃള്സ്കാപ്പ് പത്തുപേജ് , മൂന്നാം വിഭാഗത്തില് ദൈര്ഘ്യ പ 
രിമിതി ഇല. 

മൂന്നുവിഭാഗത്തിലം രണ്ടുസമ്മാനങ്ങള് വീതം നല്കുന്ന 
ച 

താണ . 

ലേഖനങ്ങള് 1970 നവമ്പര് 15റാംതിയതിക്കു മുമ്പായി 
പി. ഗോപാലകൃഷ്ണിക്കുറുപ്പ്, നമ്പര 23583, കല്പദ്ര, കാരി 

ശഓാമുറി റോഡ്, കൊച്ചി-11 എന്ന മേല്വിലാസത്തില് അയ 

ക്കുക. 

200 യാക്ക 



രക്മമമ?ല്യക്മ ദാ7റമ?ല്ലഗമമ ൭ശ്വതമ്മക്കം ദാഥമ്മ രേഴഗഗമ്മ 

കി? 227002" തക്ഷ7ക്കാറ് ശ്രമ?ത്ത്കു?മ പ്ലേോഠഠലഥമകഥം 

മുറാ7/കള?ക്മാ7റാമ്” ചേത നാഷ്യകുച്ച(ടമത7൭?ക്കമദ്മം 

ഡോ. കെ; പവിത്രന് 

ചോരയയടെ കഥ 
നമ്മുടെ ഭാരത്തിനെറ ഏകദേശം ഏഴു ശതമാനം വരും ന 

മ്മുടെ ശരിരത്തിലെ ചോരയുടെ ഭാരം. ഈ ചോര രക്തക്കുഴലു 
കളിതകൂടി തുടച്ചയായി ഒഴകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ദ്രാവകരൂപ 

ത്തിലുള്ള പ്ലാസ്മയും അതില് കലന്ന കിടക്കുന്ന കുറെ ഖരവസ്ത 
ക്കളും കൂടി ചേസതാണല്ലൊ രക്തം. ഖരവസ്തക്കളുടെ കൂട്ടത്തില 
ളള ചുവസ നിറമുള്ള രോഗാണുക്കള് മൂലമാണ് രക്തത്തിന് 
ചുവപ്പുനിറം ഉണ്ടാകുന്നതു്. ഇവയെകൂടാതെ നിറമില്ലാത്ത ഖര 
വസ്തരക്കളും ഉണ്ടു് . ഇവയാണ് ശ്വേതാണുക്കളും പ്ലേററലറ്റുകളും. 

ശ്വേതാണുക്കളുടെ എണ്ണും ശോണാണുക്കളെ അപേക്ഷിച്ചു് 
കുറവാണ്. ഒരു ഘനമില്ലിലിററ റില് ഏകദേശം 52 ലക്ഷം 
ശോണാണുക്കള ള്ള പ്പോശ ശ്വേതാണുക്കള് അയ്യായിരം മുതല് 
ഒമ്പതിനായിരംവരെയെ ഉണ്ടാവുകയുള്ള. കുട്ടികളില് ഇവയുടെ 
എണ്ണം മുതിന്നവരേക്കാള് കൂട്ടതലുണ്ടായിരിക്കും. രക്തത്തില് ഇ 
വയുടെ തോതു” പല സമയത്തും വളരെയേറെ വൃത്യാസപ്പെട്ടം. 
രാവിലെ ഉള്ള തില്നിന്നു് വൃത്ൃസ്ഥമായിരിക്കും വൈകുന്നേര 
ത്ത”. ഈ ശ്വേതാണുക്കളെ പൊതുവായി അഞ്ച തരമായി തി 
രിച്ചിട്ടണ്ട് . പല സുഖക്കേട്ടകളിലം ശ്വേതാണുക്കളുടെ മൊത്തം 
എണ്ണവും വിവിധതരം ശ്വേതാണുക്കളുടെ എണ്ണവും വളുരെയേ 
റെ വൃത്യാസപ്പെടുന്നതുമൂലം ചില രോഗനിണ്ണുയത്തിനു് രക്തം 
പരിശോധിക്കുകയും ഇവയ്യടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെട്ടത്തുകയും ചെ 

യ്യാറുണ്ടു . 
സാധാരണ കോശങ്ങളെപ്പോലെ കോശദ്രവവും നൃശ്ലിയ 

സൂ ശ്വേതാണുക്കള്ക്കുണ്ട് ഏകകോശ ജങിവിയായ അമിബാ 
ഒയെപോലെ ഈ ശ്വേതാണുക്കളും സഞ്ചരിക്കുന്നു. ഇപ്രകാരം സ 
ഞ്ചരിക്കാനുള്ളൂ കഴിവുള്ള തുകൊണ്ട് ഇവയെ രക്തക്ഷഴല്കള്ക്കു 
പുറത്തുള്ള ശരിരഭാഗങ്ങളിലും കണ്ടെത്താന് സാധിക്കും. സാധാ 
ണ ഗതിയില് ഇവ രക്തക്കുഴലില് നിന്നു് പുറത്തുകടന്നു” മററു 
കോശങ്ങളിലെത്തുകയും വീണ്ടും രക്തക്കുഴലിലേക്കു” തിരിച്ചു വ 
രികയ്യം ചെയ്യും. ശരീരഭാഗത്ത് ഫൃവിടെയെങ്കിലം ചതവൊ 
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ഥ/0രയയകട കഥ ൭൪൧൧. മക. പയിത്രദ്മ് 

മറെറാ ഉണ്ടാകുമ്പോള് ആ ഭാഗത്തേക്ക് ധാരാളം ശ്വേതാണു 
മ്മള് രക്തക്കുഴല്യകളില്നിന്നു് കടന്നുവരും. ചതഞ്ഞ ഭാഗം 
പൂവ്വസ്ഥിതിയിലെത്തിക്കുന്നതില് ഇവയ്ക്കു ഒരു പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. 

ഒരു വിഭാഗത്തില്പെട്ട ശ്വേതാണുക്കര് സുക്ഷ്തമായ വസ്തൂക്ക 
ളേയും ബാക്ടിരിയാകളേയും വിഴുങ്ങുകയും ഇപ്രകാരം അവയെ 
നശിപ്പിക്കുകയൊ പുറത്തേയ്ക്കു കളയാന് സഹായിക്കുകയൊ ചെ 
യ്യുന്നുണ്ട് . ഈ കഴിവുമൂലം പല രോഗങ്ങളില്നിന്നും ശ്വേതാ 
അക്കള് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. രക്തത്തിലൊ മറ ശരീര ഭാഗ 
ത്തൊ കടന്നുകൂട്ടന്ന ബാക്ടിരിയായെ ശ്വേതാണുക്കള് വിഴങ്ങു 
ന്നതു് അമിബാകള് ആഹാരം ഉള്ളിലാക്കുന്നതുപോലെയാണ്. 

രക്തത്തിലുള്ള പ്ലേററലററവകള് ഉരുണ്ട ചെറിയ തളികകള് 

പോലള്ളവയാണ്. ഗ്വേതാണുക്കളേക്കാള് ചെറുതാണ് ഇവ. 

ഒരു ഘനമില്ലി ലിററ൪ര രക്തത്തില് ഏകദേശം രണ്ടരലക്ഷത്തോ 
ളും പ്ലേററലററുകള് ഉണ്ടാകും. ഇവയയടെ ധമദ്ഖത്തില് പ്രധാന 

പ്പെട്ടത് മുറിവ്ൃകളിത്നിന്ത് രക്തം വാന്നുപോകുന്നതു”് നിയ 

ന്ത്രിക്കലുമാണ്. മുറിയുന്ന രക്തക്കുഴലുകളുടെ അഗ്രങ്ങള് സങ്കോ 

ചിക്കുന്നതിന്ന് പ്ലേററലററുകളും അവയില് പററിപ്പിടിച്ചിരി 
ക്കുന്ന മററു വസ്തക്കളൂം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമൂലം കൂടുതല് ചോര മു 

റിവിതകൂടി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൂടാതെ മൂറിഞ്ഞ രക്തക്കുഴലിന്റെ 

അററത്തു” ഇവതമ്മില് പററിപിടിച്ചിരുന്ത് രക്തക്കുഴല് അട 
ക്കാന് ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യം. രക്തക്കുഴല് മുറിയയമ്പോശ മാത്രമെ 

ഇവ ഇപ്രകാരം പ്രവത്തിക്കുകയുള്ള വെന്നതിനാല് സാധാരണ 
രക്തക്കുഴല്യകളില് ഇവ കട്ടയാകുന്നില്ലക 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 
ആഗസ്ത് മാസത്തെ ചോദ്ൃത്തിനു കിട്ടിയ ഉത്തരങ്ങള് 198, 

199 പേജുകളില് ചേത്തിരിഷ്ക്കന്നു. സെപ് ററമ്പര് ലക്കത്തില് 
പ്രസിദ്ധികുരിച്ചിരുന്ന “പത്രാധിപരുടെ ചോദ്യ ത്തിന്നുള്ള ഉ 

ത്തരം 207-ാം പേജില് ചേത്തിട്ടണ്ടു് . നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങളില് 

നിന്നു തെരഞ്ഞെട്ടക്കപ്പെട്ടന്നവ അട്ടത്ത ലക്കത്തില് പ്രസിദ്ധീ 

കരി്ത്രന്നതാണ്. 207-ാം പേജില്ത്തന്നെ ചേത്തിട്ടള്ള ഈല 

ക്കത്തിലെ ചോദ്യത്തിനുള്ള ഉത്തരങ്ങള് കിട്ടേണ്ടത് നവമ്പര് 

1ാംതിയതിയാണെന്നോക്കുക, , 
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909 ചൃറ്കം വമ്മ?ച്ചുകഥ?ഞ്ഞ?ത് ആആ ഗ്രമ്ഥകത്താഥവ?കനക്കു? ചമ 

കീഗ്യത്ളും ത്മതോഗമടച്ചം ഉക്കൂുടക്കമത്മക്കുഥ?ച്ചകൂമ 

എകമമ്ഠ അദഭിപ്രഗമ്മ'ധ്യം ഞെ കഥിച്ചുലഷ്ക്കു2. 

കെ, ഗിതാദേവി 

എന്െറ ഹോബി 
എന്െറ ഹോബി വായനയാണ്ട്. ഞാന് കൂട്ടതത സമയ 

വൃം വായനയ്ക്കായി നിക്കിവെയ്ത്കുന്നു. കുറേ സമയം ശ്ലാസ്സബ്ബക്കു 

കള് വായിച്ചകഴിഞ്ഞാല് ആ, വിഷയത്തോടൊരു മടടപ്പു തോ 

ന്നും. തത്ഫലമായി വായിഷ്ക്കുന്നതു മനസ്സിലാക്കുവാ൯ പ്രയാ 

സമേറുന്നു. അത്തരം സന്ദഭങ്ങളില് 

മനസ്സിന്നിണങക്ങിയ പ്രവൃത്തി ഈ 
താല്ല്ാലികാസ്വാസ്ഥ്യം മാററുക 

യും, മനസ്സിന് നവോന്മേഷം നല്ല 

കയും ചെയ്യുന്നു. വായന, എന്നെ 
സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം മ 

ടവ) മാറ൮വവാനൊരുപാധിയാണെ 
നനതൊരു പരമാത്ഥം മാത്രമാണു് . 

കയ്യില് കിട്ടിയ, കൊള്ളാവു 

ന്ന പുസ്തകങ്ങളേതും ഞാന് വായി 

ഷ്്രാറുണ്ടു് . ഇന്നു ജീവിച്ചിരിയ്ക്കുന്ന 
വരും, ഇല്ലാത്തവരുമായ ശ്രേഷ്ടക 
വികളടെ സുന്ദരമധുരമായ കവിത 

കളം, ഉന്നത നോവലിസ്റ്റുകളുടെ 
പ്രസിദ്ധിയേറിയ നോവലുകളും മ്ചഖ?ക 
ഞാന് സശ്രദ്ധം വായിഷ്ക്കാറുണ്ട് . ഇത്തരം നോവല്പകളില് മുഴ 
കിയിരുന്ന് പല കാര്യങ്ങളും ഞാന് വിസ്ദരിയ്ക്കാറുണ്ടു്. പല 
പ്പോഴചം പഠനസമയങ്ങളിലേയ്കു' എന്െറ ഈ വായന കടന്നു 
ചെല്പാവണ്ടെങ്കിലം ഇതുകൊണ്ടൊ ര ദോഷവുമെനിയ്ക്കുണ്ടായിട്ടി 
ല്ലെന്നുള്ളൂതു് സത്യമാണു്. 

വായിസയ്ക്കുവാന് താല്ലര്യമുപ് വിഷയം തിരഞ്ഞെട്ടക്കു ന്നതില് 
ഞാന് വളരെ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിഷ്ക്കാറുണ്ട്. കൂട്ടതല് താല്പര്യമുള്ള 
കാര്യങ്ങള്ക്കു മുന്ഗണന കൊട്ടത്തു്, അതേക്കുറിച്ചുകൂളൂ പുസ്തക 
ങ്ങളാണു” വായിനയ്ക്കുവാന്൯ തിരഞ്ഞെട്ടക്കാറുള്ളത്ര്. വായിയ്ക്കുക 
മാത്രമല്ലാ, വായിച്ചതിനെക്കുറിച്ചു് അപ്പപ്പോള് കുറിച്ചുവെന്ത്ു 
ന് ത് 
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എദ്്ഠ ഫേബ്ച? ക. ഗീതഗദേവ? 

ലും എനെറ പതിവാണ്. ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകഴിഞ്ഞാല് 
ആ ഗ്രന്ഥകത്താവിനെക്കുറിച്ചുള്ള കാരൃങ്ങളും അതോടൊപ്പം 
പുസ്തകത്തിന്െറ തലക്കെട്ടും, ഉള്ളടക്കവും, അതേക്കുറിച്ചെന്െറ 
അഭിപ്രായവും ഞാന് എഴുതി സൂക്ഷിയ്ത്കുകയും. ഒഴിവുള്ള പ്പോള് 

അതു” മറിച്ചുനോക്കുകയ്യം ചെയ്യും. വായിച്ച പുസ്തകം അഥവാ 

വിഷയം ഇഷ്യപ്പെട്ടതായാലും, മറിച്ചായാലും ഇത്രയെല്ലാം ചെ 

യ്യും. അതു് എനിയ്ക്കു വളരെ പ്രിയംകരമാണുതാനും. 

വായനയോട്ട് കിടപിടിയഷ്ക്കത്തക്കതായ മറെറാരു വിനോദ 

വയം എനിയ്ക്കിതുവരെ കണ്ടെത്തുവാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭാഷ കൈ 

കാരൃം ചെയ്യുവാന് വായന ഒന്നാംതരമാണു'. പുതിയ പുതിയ 

ശൈലികള് കണ്ടെത്തുവാന് കഴിയുന്നു. വാചകങ്ങള്, അതി 

ന്െറ ഘടുനമയ്യ്യൊരു തെററും കൂടാതെ എഴുതുന്നതിന്ന് സഹായി 

ന്നു. ഇതിനു പുരമെ അറിവു വദ്ധിപ്പിയ്രന്നതിന്നും. പഠന 

വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചിട്ടള്ള പുസ്തകങ്ങള് .ഞാ൯ 
ധാരാളം കൈകാര്യം ചെയ്യാറുണ്ട്. 

വായിന്തമ്പോള് പലതും എഴതണമെന്നു തോന്നാറുണ്ട്. 
കവിതകള് വായിച്ചാസ്വദിയ്യുമ്പോള് കവിതയെഴുതണമെന്ന 

മോഹം നാമ്പെട്ടക്കുന്നു. പക്ഷെ, കവിതയെഴുതുവാന്൯ നൈസ 

ഗീകമായ, ആത്മാവില് അലിഞ്ഞുചേന്ന ഒരു കഴിവു വേണമെ 

ന്ന പരമാത്ഥമറിയാവുന്നതുകൊണ്ടതിനു മുതിരാറില്ല. 

“വായന 'ന്ത്റ് എനെറ വലംകൈയ്യായി നില്ക്കുന്നത് വായ 

നശാലയാണു്. വായന, മിയ്ത്രവാവ൮ം എല്ലാ ദിവസങ്ങളിലും 

യഥാക്രമം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്ക്ന്നതു വായനശാലയുടെ സഹായം 

മൂലമാണു ൭ 

ക്ഷമാപണപുവ്ൃം 

ന്യൂസ് പ്രിന്റ് കിട്ടാഞ്ഞതുമൂലം ഈ ലക്കത്തിന്റെ പേജുകള് 

കുറഷ്ക്കേണ്ടിവന്നു. കുറയ്ക്കേണ്ടിവന്ന പേജുകളില് “ബിന്ദു” വിന്റെ 

നോവല് പെട്ടുപോയി. ഈ അസൌകര്യം മാനൃവായനക്കാ൪ 

പൊറുക്കുമാറാകണം. ഇനി ഇത്തരം അസൌകര്യങ്ങള് വരാതി 

രിയ്ക്കാ൯ നടപടികള് എട്ടത്തുകഴിഞ്ഞു. നോവല് അട്ടത്ത ലക്ക 

ത്തില് തുടരും. 

__മാനേഴിംഗ് എഡിററ൪ 
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ബാലവാടി 
അനാഥ 

കുളി കഴിഞ്ഞു് മാലതി ഡ്രോയിങ്ങ് റൂമിലേക്കു വന്നു. തെ 

ക്കുവശത്തെ മുറിയില് കിടക്കുന്ന വിജയനെ ജനാലയിലുടെ 

നോക്കി. കണ്ണീര് പൊടിഞ്ഞു. ഒരു ദിീഘനിശ്വാസത്തോടെ 

പറഞ്ഞു: ““ഫെന്റീശ്വരാ! എനിക്കി വിധി വന്നല്ലോ” 

അവശ വിജയന്റെ 
യട്ടത്തേന്തു; പോയി. വി 
ജയന് തിരിഞ്ഞു കിട 

ക്ഓന് ശ്രമിക്കയായിരു 
ന്നു. 

'“ഇപ്പ്പോള്ൾ നോവു 
ന്നുണ്ടോ? '' അവള്സ 
ഫായിക്കാ നട്ടത്തുകൊ 
ണ്ട ചോദിച്ചു. 

““ഹില്ല. ഭേദമുണ്ട്.” 
““ആ കാറും ഡ്രൈവ 

റും ഒന്നും മുമ്പ കണ്ടിട്ടി 
ല്ലേ? '”. മാലതി പതുക്കെ 
ചോദിച്ചു. 

““നീ എന്താണിപ 
റയ്യുന്നതു” മാലതി? ആ കാഥിക 
ളൊഴിഞ്ഞ സ്ഥലത്തുവെച്ചാണതൂണ്ടായതു”. പിന്നില്നിന്നു പെ 

ട്ടെന്നു വന്ന കാര് എന്നേം സൈക്കിളും ഒക്കെക്കൂടി തള്ളിയിട്ടു. 

വളരെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ബോധം വന്നത്. എങ്ങന്യോഇ 

വിടെ എത്തിച്ചേര്ന്നുന്നേ, ള്ള ''_വിജയന് വ്ൃക്തമാക്കി. 

പുറത്തു വരാന്തയില് വിജയ പാവക്കുട്ടിയെ കളിപ്പിച്ചു 

കൊണ്ടിരിക്കയായിരുന്നു. വിനോദ് അവള്ക്കു ചുററും പാട്ടു 

പാടിക്കൊണ്ട് ട്രൈസിക്കിള് ഓടിക്കുന്നു. 

ഒരു കാര പടിക്കല് വന്നു നിന്നു. 

""ഡോക്ലര് അമ്മാമന് എത്തിപ്പോയി", കുട്ടികൾ ഓടിവന്നു 
പറഞ്ഞു. ഡോക്ടര് ശേഖര് അവ ദടെ ബന്ധുവാണ്. അദ്ദേഹം 
ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേന്തെത്തി. 
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ഒമ്ാ൧/൮/0ട? 

ഡോക്ടര് വിജയനെ പരിശോധിച്ചു. 
"പേടിക്കാന് ഒന്നുമില്ല.?? 
"എങ്കിലും എനിക്കു പേടിയാണു"" മാലതി കരഞ്ഞു. അ 

വള്ക്കച്ഛുനില്ല. അമ്മയില്ല. സഹോദരങ്ങളായ വിജയയേയും 
വിനോദിനേയും നോക്കി രക്ഷിക്കേണ്ടതു വിജയനാണ്. അവ 
മുടെ വയററിലെ കുഞ്ഞു പിറന്നാല് അച്ഛനെന്നു വിളിക്കേണ്ട 
തു വിജയനെയാണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലമാണ്” അവരുടെ വിവാ 
ഹം നടന്നതു്. 

ആഴ് ചകള് കഴിഞ്ഞു. വിജയനു സുഖമായി. ഒരു നാള് 
പാക്കിത്നിന്നു മടങ്ങുമ്പോള് പിന്നില്നിന്നു ചീറിപ്പാഞ്ഞു വ 
ന്ന ഒരു കാര് വിജയനെ മറിച്ചിട്ട. ദീനധോദനത്തോടെ അയാള് 
അവിടെ കിടന്നു പിടച്ചു. ചുററും കൂടിയവരില് ചിലര് ഡോ 
കൂര ശേഖറിനെ വിളിക്കാനോടി. 

ഡോക്ൃവുടെ കാറില്നിന്നു നാലഞ്മു പേര് ചേന്ന് വിജയ 
നെ എടുത്തു” ഇറക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടപ്പോള് മാലതി ബോധം 
കെട്ടു വിണു. 

സ്ൃബോധം വന്നപ്പോള് മാലതി എഴുന്നേല്ല്യാ൯ ശ്രമിച്ചു. 

അടുത്തു നിന്നിരുന്ന ഡോക് ശേഖര് അവളെ വിലക്കി. 

“അയ്യോ! എവിടെ എന്െറ ....... എനെറ.......... വിജയന്?" 
ഡോക്കര് പെട്ടെന്നു തിരിഞ്ഞുനിന്നു കണ്ണ്ലൊപ്പാന തൂടങ്ങി 

യപ്പ്പോള് മാലതിക്കു മനസ്സിലായി അവള്ക്കിനി ആരുമില്ലെന്ന് ഭ 

ബേബി രഞ്ജിനി 
യ 

പ്വശ നം 
ഒരു കപ്പലിന്െറ പുറമെയുള്ള കയര്ഗോവണിയുടെ പടി 

കള് തമ്മില് ഒരടി അകലമുണ്ട്. ഏററവുമടിയിലെ പടി വെ 

ഒള ത്തില് മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്ട്. കപ്പല് നട്ടക്കടലിലെത്തിയ 

പ്പോള് വേലിയേററമുണ്ടായി; വെമ്ളം മൂന്നടി പൊങ്ങി, ഇ 
പ്പോള് ഗോവണിയുടെ എത്ര പടികള് വെള്ളത്തിന്നടിയില് 
മുങ്ങിക്കിടപ്പണ്ടാവും? 

__ ഈപ്പന് തോമസ് 

“4050൪ 
ചട ൧/5/6ഷ റുഗസ്ഥമ/ലങാതെശധ “ലഗാ 

ഗഗഗ ഗീഥ ല്ലെ ഗാരി (൭൧൦ ഥര്രക്ക്(ടഥ/ഥഥഥണ്യ 

വ൮ൃധഥ൪ 
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പ്ര്രഗശഗിചത്കുകട ചേജ് 

കഴിഞ്ഞ ലക്കത്തിലെ ചോദ്യം 

അന്തരീക്ഷഭാരം അപാരമാണ്. ഓരോ ചതു 
രശ്ര ഇഞ്ചിലും ഇത് 5 റാത്തല് ഭാരമേല്പ്പി 
ക്കുന്നു ഇത്രയും ) വലിയ ഭാരമേര്ക്കുന്ന ഭൂമി 
യിലെ ജീവജാലങ്ങള് എന്താണ് ഞെങ്ങുക 
യോ ഞെതുങ്ങുകയോ ചെയ്യാത്തത ര 

൪൪0000 ഉത്തരം നത 
ഗൃ : സ്രധ്ധ്യയ്യ്യ്യ 

ശരീരതമിരാകക്മമജ മദം ശര്തമമ?റാ ചറാതുതൃക്കു മദ്രമമ?റ്മ അമ 

മമ്മ?തയ്ക്കുാ? ടമ്കേഗളം കലം ജവമാഗലതാജകട ശത്തമ്മ?ദ്മ്” 

ഗഞെതാലോ ഞെരതാചോ തആമാമഭവകച്ചുട്ടകമ്മ?ല്ല. ജ7വജാല 

താഃശുമട ശര്തമമ?നകമമ' ത്മാതര്മ്മദ്മുണ്ട്'” ഇമ ആമാതര്ിമ്മദ്ടം 

ആഅദാതരക്ഷമദ്ദ്മത? റമ തൃച്യമ്യമഗണ്. ഒച്ഛുംതക്കാ, ശരീരമമ? 

ദാകതുതൃകൂമ ൧൭ മദ്ദമമമ ബെഫ്യമദ്ത്മിറാ തൂച്യമഗക്കി എല്ല 

ദ്മ്മമ്മം ക്രമീകതിച്ചു റാമ്മാദ്മകമ ഒര നാമ്മ്രാമമോംചാശികൂട? 

ശര?ഭമമ?ച്ക്ങ്'. ഒ്ഖാഫ്യകാശചാതികഠം മദ്ടം ക്രമികതിച്ച 

ഒസ്ല്േമ്മ് 7 ദ്ൃട്ട ശതായ്ക്കു്നകതത്ത?മാഗങ്* മദം തകര കഠഞ്ഞമ 

ബാഫ്യകാശത്തു ക്ലല്ലുഭ്വാറം, കമല്ലങ്ച?ക്ക്, ശത്തമ്മ?റാക 
മേമമ മദ്ദം മചകട്ം വര്മമമ?ക്ലയ്ക്കും ൭ 

പ്പ്ഥപ്ഥ്ഥ്ഥഡഥ്ഥ്ഡ്ഡ്ഥഡ്ഥഥഡ്ഡ്ഡസ്ഥ്ഥഡ്ഗ്ഥ്ഡ്ഥഷ് 

പത്രാധിപരുടെ പി 4 

വേഗത്തില് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിഴ്ക്കുന്ന വാ 
ഫനത്തിന് പെട്ടെന്നു ബ്രേക്കിട്ടമ്പോള് യാ 
തൃക്കാ൪ ഒന്നടങ്കം മുടന്നാട്ടായന്നു. എന്താണ് 
ഇതിനു കാരണം 

നിങ്ങളുടെ ഉത്തരങ്ങള് 

മാനേജിംഗ് എഡിററക്കു കിട്ടേണ്ട അവസാനതിയതി 1-11-79 
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ആമകംച്റാശാദ്മത്രജ്മമര്ുകടെ ക്രത?ഴ യയൃക്േേചകരമെതാറിംക്കു 
മുദാ കൂ ്ണ്കുംറ്7് ചെമ്മച്ചേറം പാറുമുമകട പ്രതിഭ 

ാറ്മംാമ2' മത്രം ദേ? അമ. 

രേവതി 

പേയ'വിഷത്തോട് വിട! 

“അമ്മേ---' മകനെറ മുഖം ദയനീയമായി വിളിച്ച. തരി 

ശുവെള്ളത്തിനന്െറ നിറമുള്ള അവന്െറ കണ്ണിലെ ഒഴിഞ്ഞ നോ 

ട്ടം അമ്മയ്യടെ മുഖത്ത് തറച്ചിരുന്നു. പുളിയിട്ട കഴുകിയ ചെ 

മ്പോലയുടെ നിറത്തില് നാക്ക് പുറത്തേയ്ക്കു നീണ്ടുകിടന്നു; ഉമി 

നീര് അതില് ധാര കോരിയിരുന്നു. മകന്റെ ദൈന്യത മരവിപ്പി 
ച്ച അമ്മയെ പിന്നിലുയന്ന ശബ്ദം തൊട്ടുണത്തി: ര 

'ഇങ്ങോട്ടു നോക്കൂ__' ആ ശബ് ദത്തിനു നേരെ യാന്ത്രിക 

മയി അമ്മയുടെ തല തിരിഞ്ഞു. ആ സ്വരം കാതിലലിയ്യന്നു: 

“മനുഷ്യരില് ഞാനിതു” ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല.; അതു 

കൊണ്ടുതന്നെ നിങ്ങളുടെ മകനെ രക്ഷിയ്ക്കാമെന്ന ഞാന് വാക്കു 

പറയില്ല. ഒരുപക്ഷേ, രക്ഷകിട്ടിയെന്നു വരാം. അത്രയേ പറ 

യാനാവു. രക്ഷ കിട്ടിയാല് നിങ്ങള് ഭാഗ്ൃയവതിയാവും--' 

അമ്മയ്യടെ കണ്ണുകളില് എവിടന്നോ ഒരു തെളിച്ചം. 

“അങ്ങയെ ഈശ്വരന് രക്ഷിയ്ക്കുട്ടെ!” 

'നമ്മളെ ഈശ്വരന് രക്ഷിത്ത്കുട്ടെ!” 

കാലം: പത്തൊമ്പതാം നൂററാണ്ട്. 

സ്ഥലം: പാരിസിലെ പാസ്റ്റ൪ ഇന്സ്റ്റിറവ്യൂട്ടു . 

ഇന്സ്റ്റിററ്യട്ട് ലബോറട്ടറിയിലെ പരീക്ഷണമേശസ്ത്കുരികെ 
നിന്നുകൊണ്ട് എല്ലാം ഈശ്വരനിലപ്പപിച്ച, വിശാലമായ നെറ്റി 

ത്തടവും വെട്ടിനിത്തിയ താടിമീശയ്യമുള്ള മനുഷ്യന്െറ പേര 

ലയി പാസ് ററര്. അദ്ദേഹത്തിനെറ മുമ്പില് തന്െറ മകനെറ 
ജിവന് യാചിച്ചു നിന്ന അമ്മയ്യുടെ പേര് മദാം മീഷര്. പരി 

ക്ഷണമേശമേല് കിടന്ന ഒമ്പതു വയസ്സകാരന് രോഗി: ജോസഫ് 

മീഷര്. എല്ലാ ഡോക്ലര്മാരാലും കയ്യൊഴിയ്ക്രപ്പെട്ട അവന്െറ 

സുഖക്കേടിനെറ പേര്: പേയ് വിഷം! 

ഒമ്പതു ദിവസം തട ച്ചയായി പേയ് വിഷത്തിന്െറ സിറം 

പാസ്റ്റര് ജോസഫിനു കുത്തിവെച്ചു. മൂന്നാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോള് 
അദ്ദേഹത്തിനു വിശ്വാസം വന്നു: ജോസഫ് ജീവിയ്ക്കും! ദിവ 

20% യാക്ക 



ി 

നം നി 

ചോേമ്മ” ഷഥിഷമേമാട്” ൮/7ട രേ ത? 

സങ്ങള് നീങ്ങി. ആഴ് ചകളായി_മാസങ്ങളായി_ഒന്ന്, രണ്ട്, 

മൂന്ന്. മൂന്നാഴ്ചയ്യംകൂടി കഴിഞ്ഞ ദിവസം, പരിപുണ്ണാരോഗുയു 

വാനായി ജോസഫ് മീഷര് പരീക്ഷണശാലയ്ുടെ പടിയിറ 

ങ്ങി. പേയ്വിഷത്തോട വിടപറഞ്ഞ ആദത്തെ മനുഷ്ൃജ വീ! 

അവന് നടന്നുപോവുന്നതു നോക്കി പരീക്ഷണശാലയടെ വാ 

തില്ക്കല് നിന്നിരുന്നു ഒരാഗ. കാഴ്ചനയ്ത്കു തിത്തും സാധാരണ 

ക്ഓാരനായ ഒരു വെററം മനുഷ്യന്. അന്നേ വിശ്വചപ്രസിദ്ധിയാ 

ജ്ജിച്ചിരുന്ന, അടപ്പനും പേയ് വിഷവും മനുഷ്യരാശിക്കു നീട്ടി 

യ സംത്രാസം തുടച്ചുനീക്കാന് ഭൂമിയില് പിറന്ന, ലൂയി പാസ്റ്റര്... 

1888-ല് സ്വന്തം പേരിലുയയന്ന ഇന്സ്റ്റിറവ്യൂട്ടിന്റെ ഉദ് ഘാ 

ടനവേളയില് അറുപത്താറുകാരനായ ലൂയി പാസ്റ്റ ഇങ്ങിനെ 

പറഞ്ഞു: “രണ്ടു തത്വസംഫിതകളാണു് മാത്സരൃയബുദ്ധിയോടെ 

നമ്മെ തിണ്ടാടാന് നില്ക്കുന്നതു”. ഒന്നു” __ ചോരയ്യടേയും, മരണ 
ത്തിനേറയും തത്വസംഹിത. നശികരണത്തിനെറ, എന്നെന്നും 

ലോകജനതയെ പോര്മുഖത്തേന്തു വലിച്ചിഴക്കുന്ന ഭ്രാന്തബുദ്ധി 

യുടെ സംഹിത. രണ്ടു് _സമാധാനത്തിനേറയ്യം അദ്ധ്വാനത്തി 
നേറയും ആരോഗ്രത്തിനേറയും സംഹിത. ആപപത്തുകളില്നി 

ന്നെന്നും മനുഷ്യനെ രക്ഷിച്ചെട്ടക്കാ൯ുള്ള പോംവഴികളുടെ നീ 

തിസംഹിത.' രണ്ടാമതു പറഞ്ഞ തത്വസംഹിതയില് അടിയു 
റച്ചു വിശ്വസിക്കുകയും ആ വിശ്വാസത്തില് ലൂയി പാസ്റ്ററെ 
പ്പോലെ വിജയം വരിഷ്കുകയും ചെയ്തവരുടെ എണ്ണും ചരിത്ര 
ത്തില് ഏറെച്ചുരുങ്ങും. സമകാലിനശാസ്തജ്ഞരില് പലരുടേയും 
പ്രതിഭ യുദ്ധോപകരണങ്ങള് മുനകൂപ്പിയ്ക്കാ൯ കച്ചകെട്ടിയ 
പ്പോഗ്. പായ്ത്റവുടെ ചിന്ത നന്മയെ മാത്രം നോററിരുന്നു, ജോലി 
ചെയ്യക, വിശ്രമമില്ലാതെ ജോലി ചെയ്യുക: അവസാനംവരെ 
ആ തത്ത്വത്തിലദ്ദേഹം അടിയുറച്ചു നിന്നു. 

1695 സെപ്ററമ്പര്മാസം 27-ടാംതിയതി. അദ്ദേഹത്തിനു 
നിട്ടപ്പെട്ട പ്രാതല് -__ ഒരു കവറു പാല് -- അദ്ദേഹം നിരസിച്ചു. 
ഷിണിതനായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു: “എനിയ്ക്കു വയ__” അദ്ദേ 
ഹത്തീസ വയ്യാത്തതായി ഒന്നും അദ്ദേഹം കണ്ടിരുന്നില്ല. ജീവി 
തത്തിലാദ്ൃയമായിട്ടാവും അദ്ദേഹം ആ വാക്കുച്ചരിച്ചിരിക്കുകു അ 
വസാനമായ്യം. ആ എഴുപത്തിമൂന്നുകാര൯. ഫ്രാന്സ് പിറവി 
നല്കിയ ഒരപുവൃജന്മം. 

ലയി പാസ്റ്റര്. 

ജനനം: 1822 ഡീസമ്പര്൯?? 

മരണം: 1895 സെപ് ററമ്പര് 27൭ 
..ട്ചാത്തത്തത്തത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്്ി 
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“യൃറിക്ക” കണ്ടപ്പോള് 
എന്. വി. കൃഷ്“ണവാരിയര് 
തിരുവനന്തപുരം-3 

അതിവേഗത്തില് യുറീക്ക” വളരുന്നത് ആശ്ചര്യസന്തോ 
ഘങ്ങളോടെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിത്തുയാണ്. അഭിനന്ദനങ്ങള്! ട 

ടി; ശേഷയ്യങ്കാര് 
ബോംബെ-22 

'യുറീക്ക" അത്യധികം നന്നാവുന്നുണ്ട്. ശാസ്തരസാഹിത്ൃയപ 
രിഷത്ത് (മലയാളം) ബോംബെയുടെ കാതൃദശിയെന്ന നില 
യില് അഭിനന്ദനങ്ങളുറിയിയ്ത്കുന്ന. ൦0 10! ൭ 

ടി, കെ. നന്ദിനിക്കുട്ടി 
ആലവ 

കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഞാന് 'യയറിക്ക്” ആത്യമായി കണ്ട 
ത്. ഒരു ശാസ്ത്രാദ്ധ്യാപികയായ എനിയ്ക്ക് ആ പ്രസിദ്ധീകരണ 
നന്നേ ഇഷ്ടപ്പെട്ട. കുട്ടികളില് ശാസ്ത്രാഭിചി വളത്താനുള്ള്, 
നിങ്ങുടെ സംരംഭത്തിന് എന്റ എങക്ളിയ അഭിനന്ദനങ്ങള് ൭ 

എ. ബി. സിദ്ദിക്ക് 
കൊച്ചുന്ത്ര് 

ഞാന് ഒരദ്ധ്യാപകവിദ്യമത്ഥ്യാണ്. “യൂറിക്ക് ജൂലായ് 
ലക്കം മുതലാണ് എനിയ്ക്കു വായിക്കാന് കിട്ടിയത്. വായിച്ച 

പ്പോള് പലതും അതിത്നിന്നു പഠിയ്റ്േണ്ടതുണ്ടെന്നു മനസ്സിലാ 

യി. അതുകൊണ്ടു തടന്ന കിട്ടുവാനുള്ള ഏപ്പാട്ട ഞാന് ചെയ്തിട്ട 

ണ്ട്. പക്ഷേ, ജൂണ്ലക്കം വാങ്ങാന് സാധിച്ചില്ല. ദയവുചെയ്ത് 
ജൂണണ്്ലക്കം എനിക്കു് അയച്ചുതരിക. അതിന്െറ വിലയ്യം പോ 

ഉസ്റ്റജ് നന് ഉള്ള സ്റ്റാമ്യം എഴത്തിനോടൊപവ്വും അയമ്ക്ുന്നു ഭ 

(ത്തം കത്തുക ഗഗരമഴം ഗാഥീന്മ്ധിക്ക് കിക്ടിക്ക്കാമ്ടിതിയ്ക്കു 

227, കശുഞ്ത്ലക്കം മത്രമല്ല “യ്കഥീക്കിയ്ുമട? മ ചക്ച്യെ ക്രധിഭ്ഗ്ഷ 

ഭണെതത്തിമ്മമ?7 കഗിഞ്ഞമഗശ്ക് ബ്ലാക്കി വന്നില്ല. മുറര്്ചക്കൊറം ആവ 

ശ്ര ഷയ് ശ്രഭഗിയ്ക്കുാനമ്ചക്ഷ-ചത്രഗശിപര്/ 
നിയയും ിനിന്ിിത്തി 

210 ദ്യാറീക്ക് 



“യൃറിക്ക” കണ്ടപ്പോള് 
എം. എന്. സൃബ്രഹ്മണ്യന് 

തിരുവനന്ത പുരം-1 

4; യ്യറീക്ക' വളരെ നന്നാറുന്നുണ്ടു*. ഉള്ള ടക്കം ലളിതവും സു 
ന്ദരവയമായിരിക്കുന്നു. അച്ചടിയും കെട്ടും മട്ടം ആകട്ടെ, ഹൃുദയാവ 
ജ്ജുകവൃം, ഗംഭിരവും ആയിട്ടുണ്ട്. അടടത്ത ലക്കം “യയറിക്ക' എന്നു 
വരും എന്നു പ്രതിക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്കകുയാണ് എന്െറ മകള്. 
അതുതന്നെ ഈ മാസികയുടെ മേന്മയ്തുള്ള തെളിവാണല്ലോ 

സി. സി, ബാലഗോപാലന് 
ഗവ. യു. പി. സ്കൂള്, ഫറോക്ക് 

€ യുറിക്കു' വായിച്ചു. വിശി ലേഘേനുങ്ങള്ലം ഇഷ്ടപ്പെട്ട. കുറേ 
കൂടി ലേഖനങ്ങള് വേണം. യ്ൃരീക്ക' ഞങ്ങളെ വലൃതാവാ൯ 
സഹായിത്ക്കുണംഭ 

മാധവന്, വെളപ്പായ 
എ. എന്. യം. യ്യു. പി. എസ്സ് ., മണിത്തര 

'യുറിക്ക'യയുടെ ആഗസ്റ്റ് ലക്കം വായിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ലക്കങ്ങ 
ള് വായിയ്ക്കാന് കഴിയാഞ്ഞതിൽ ഖേദം തോന്നി. കുട്ടികളില് 
അവരറിയാതെത്തന്നെ ശാസ്ത്രീയബോധം ഉളവാകുന്നതിനും 
അതു വളത്തിയെട്ടക്കുന്നതിനുമുള്ള ഈ സംരംഭം പ്രശംസാദഥ 
മാണ് ഭ 

എന്, പ്രകാശ് 

തുരുത്തിശ്ശേരി 

“യുറീക്ക” യുടെ സംവിധാനരീതി നഴ് സരി വിദ്യാത്ഥികളു 
ടെ നിലവാരത്തിനനുസരണമായി താക്ടരണം. കുട്ടിക്കവിതകള്, 
ലേഖനങ്ങള്, കാര്ട്ടൂണുകള് ഇവയെല്ലാം പ്രസിദ്ധീകരിഷ്ക്കുണം. 
ഇവയെല്ലാം ശാസ്ത്രവിജ്ഞാനത്തെ സ്ററശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള തായിരി 
യണം. എന്നാല് വായനാശിലവും ശാസ്ത്രിീയവിജ്ഞാനവും 
കൈമുതലായി വളുന്നുവരുന്ന ഒരു തലമുറയെ വാത്തെട്ടക്കാ൯ 
സാധിയ്ക്കും ഭ 

(൪7/ര്്ദ്ൃശതാഃറാക്കു സറ്൭ി. മ?ശഥിത്്്ുറം കര ?ക്കചതമ?്മ്മച്ച 270 
ശംദ്ര്യവഗഷമ്മഞുറംക്കു പ്രമുഖം കകാട്ടക്കാമാഥകുാ ഡ്യാക്ക? ശ്രഭ്ഥി 

കി ിി മന . മഥ ആ ഷിദ്ൃമത്ഥ?കളുമട ാ27ചവാരതമ?ലേയ്ക്ു കഥ/ല്പാറര് പി അക്കിക്കെക്ചം തദമാദ്ധമകയ്യത്ങളുള്ള്. - ച/(൫2൧7പ൪) 
നി 
യു 

. 

പ തത്തെ 
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ററഎററ്റ്മ്മ്ത്ത്ത്ത്ത്ത്മ്മത്മ്ത്മത്ത്ത്മ്മ്്ശ്മ്മ്തു 
൧൮൧൮൧ 

ല്വേഖനമത്സരം 

ആഗസ്ററ”" മാസത്തെ സമ്മാനം 

കുമാരി കെ. ഗീതാദേവി 

(10ാംസ്റ്റാനേറര്ഡ്, ..ഠ.11.ട. ചേപ്വ്) 
നേടിയിരിക്കുന്നു. ലേഖനം (“എന്െറ ഫോബി”) 

ഈ ലക്കത്തില് ചേത്തിട്ടണ്ടു്. കുമാരി ഗീതാദേവിക്ക് 
ഈ ലക്കം മുതല് ഒരു വഷത്തേയ്ക്ക് “യുറിക്ക? കിട്ടുന്നതാണ്. 

സെപ് ററമ്പര് മാസത്തെ സമ്മാനം 
ഇ, നന്ദകുമാര് 

(സ്റ്റാന്റേഡ് 24% നാഷനല് ഹൈയ്ക്കുള്, ഇരിങ്ങാലക്കുട) 
നേടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ലേഖനം ('എനിക്ണ്ിഷ്ടപ്പെട്ട ശാസ്ത്രജ്ഞന്") 

നവമ്പര് ലക്കത്തില് ചേക്കുന്നതാണ്. 

നി ലി 
റ്; 

ളള 
[8 

[1 
[| 

ഒടികടുടെ ശായ്തഖയ് 
ഒക്ടോബര് മാസത്തെ മത്സരം 

വ്ഥിഷമ്മം” “എനിക്ക് പറക്കാന് കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കില്!? 

മചേഖറദാമമിക്ാഠ്റാ റാ/കം.. 250 വാക്ക് 

ചേഖനാം കാിമട്ടണ്ട തമ്മ? ഒക്ലോബര് 20, 1970 

മാത്ത് ശ്രദ്ഗിത്ത്കുക.- മത്സരത്തിനയമക്ത്കുന്ന ലേഖനങ്ങള് മലയാള 

ത്തിലാണ് എഴ്ചതേണ്ടതു”. ഈ വന്തുത നേരത്തെ എടുത്തു 
പറയാഞ്ഞത്” വിജ്ഞാപനങ്ങളില്നിന്നു്”് വൃക്തമാവുമെ 

ന്നു കരുതിയാണ് . സെപ് ററമ്പര് മത്സരത്തിലേക്ക്” ഇംഗ്ലീ 
ഷിത എഴുതിയ രണ്ടുമൂന്നു ലേഖനങ്ങള് കിട്ടിയപ്പോഴാണ് 

ഈ അനവധാനത കണ്ണില്പെട്ടതു്. ഒന്നുകൂടി: ഫെഡ് 
മാസ്റ്ററുടെ സര്ട്ടിഫിക്കററ് ലേഖനത്തോടൊപ്പം വേണമെ 
ന്നില്ല; സ്്ൂള് സിലോടെ ന്ുളധികൃതരിലാരെങ്കിലും സര്ട്ടി 

ഫ്ൈൈ ചെയ്താലും മതി. 

ന്ത്ന്സ്ത്ത്തത്മത്ത്ത്ത്ത്ത്ത്മത്തത്ത്തത്ത്മ 
ധ്യ, 



മതെ തിയ ന് 

ഷേപയയപസ സപ്പ പട പി ി ്. ി പ് രപ ത്ത, 
നന ി ത ന ജിതം - - ന 

നി 

0൦: ററിംം 210. 

11. 70.1. സ്ന [.1), 
10൦ ദ്ഠാഥറ് 45%, ലവ. 

കി 2.൧1 ൧120140515 & 1൧ 1111:201.71105, 
21:01. 5101 & 01.14104. 1൧002101൨7 

൭൧). 11ട ൧201: 7 ൨0% 1൧301 ഷഛ്റ1 

1,102 17ല൩0ിഠ൩ വേദ; 1ഥച ധേന 165; നമ 
ഭവേ; ഭഗസ്ധേണ 121; 17. 1. 24. 6: ൧ഡഇണസ്വേര് 
1315 (മ്സ്ഥ൦ 1650. 

820 വ്ച, 11575 20൪ സ 01൯ 0. 

൫25൧0 1൩/6ട്നമി 1൨0 (൫൪൧൨൦ലി 9൦ ഒ]ടഠ); 1൩ഗനമ- 
യ 1; 1൩നമഴണെവട ൩൦1൦൮; 
൮ുട0ഠണ്ഘിവ; 8ച്യന ൩൩% (1ബം ഒഠിഠ് ൩000); 
200൧1 %-1 ച; 51] (മ്ധടടേ; 1 നഴടേല്തുഥിറ൩ വ് 
111ചവട 11൦൭ 0 ൪കന്ഡന ൬൩൦41 ജി ഠി ലി! ൦0൨൦ 
00൩൬൦൩ 51൭൬5. 

ി 
൧. 81701272 7൧൬൯. 11102 0യ 11417 5 97൧൬ 17ന്. 

1101120൨ ൧൨ 0൬൩ 22ന)൧695 1൩0) 10൬൧൭. 

രു 51:001൬ 2-2 കയ 17:17 12൭5 ൧1.90 31814 4911.1.ന 

0൩ അ ഠഠസ്നാന്വഃ; 01 110 20311൨. 

൩ പട ശംസ പം നയയയയസം യ്്യയയഷയയ യയ ന്യായം സസ്യ 
്പ്രം ഥേച്ചചഡ്വടവക 0, 

പറംളിന£ ൧1൦0൦0. 

“അസസ്ധ്ധയസസ്സ്കം സയ പയ ഡ്സ്ഡപ്പയ്യയ്സ്വനയയ സക വയ ൮.൬൮. 1970 ഒക്ടോബര് ട ദ്ര യാന്- 



20, 0. %. 14 റു ക്ക ൦ പ് ഞ്ഞ് (ര) ഒക്ടോബര് "79. 
300 0൨൧ 1-10-70 കുട്ടികളടെ ശാസ്സ്രമാസിക “ വില 30പൈസ -. 

ി ക 

ി ര [॥ മു 
തിറ, (മി ഴു റ ടെ 

പ്ല ॥, 
..തവ്ന്നം പ്രാപ്ത്ത്്ത്' 

അന്നത്തിമെറ കാര്യം അണാദിമതൽ. 
ആരംഭിച്ചതാണ്. എല്ല പ്രഗ്ണങ്ങളുടേയയം 
ആരംഭവും അവിടെനിന്നുതന്നെ, 

എല്ലം പ്പഴ്ഠങ്ങറംക്കും 

പ്രരിഫഠരവും അവിടെ കണ്ടെത്തുന്നു, 

അന്നത്തെ ബവമമായി ൭പറസിക്കുന്നവക്ക” 
എല്പാ പിധത്തിദുള്ള അസവും ലഭിക്കുന്നു, 

അതുകൊണ്ടാണ് ഉപനിഷത് 

കറലം മുതലേ, , അറിയപ്പെടുന്ന ഏല്ലാ 
വിദ്യയും ഉപ്പമയാഗിച്ചു" 

ശാസ്സ്രവിജ്ഞാനവും പ്രായോഗിക 
പരിശീലന്റും വേണ്ടവിധത്തിൽ 

പ്രയോജനപ്പെ; ത്ത... സമമായ വിഭവ" 

(ബഹ്വന്നം) ഉണ്ടാക്കണം 
എന്നു” അഹ്വാനം ചെയ്തരീരിക്കുന്നതും! | 

1 അധ ലാ ല്ല ഡണ്ല 

009)ധ0. ൮014 മി 88 

ഒരു കേരള ശാസ്തൃ സാഹിത്യപരിഷത്ത് പ്രസ്വദ്ധീകരണം 

വാര്ഷിക വരിസംഖ്യ 3 രൂപ 


